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 ثيدحلا ىو .برش لاقي الوبع رئاطلا

 «ةيلهاجلا ةيبعوكدعمض و دقىلاعت هلا نأ»

 ىرهزالاو ىنايحالاو ةديبعوبأ لآق

 نيمدقتملا نم تاعاهجو محلا بحاصو

 ناتغا مسك و نيسملا مضب يح مريغو

 ىرهزالا لق رخفلاو ريكلا امهانعمو

 ىففارلا مساقلاوبأ مامالا لق . ءوضلا وهو

 هعيجرت ريطاو اعرج ءاملا برش وهبمعلا
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 لاقي نأ هبشالاو لاق هديرغت هتوصو
 ىف اورصتقا راو لاق ريده هلو بع هلام ها متنا راو لآق رده هلو عدلا

 لدي كلذ اذ ماكل بعلأ ىلع ماما ريسفت
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 اهحتنب ق.عيوقزاىأ ءابلا رسكب بيطلا
 # ةيناك نزو ىلع ةيقابعو تاب اع

 ةقيقعلاب اب ى ةضورلا ىو 51د # راع

 الو ملسو هيلع ىلاعت هلا ىلد ينلا لوق

 باحصالا التخا رك ذو«ةريتعالوع رف
 ثيدحلا اذهو ال مأ نادوركم اعئأ ىف

 ةريرهىلأ ةياود ن م ىراخبلا حيحص ىف

 حيحص ىف هيفو هنع ىلاعت 5 ىضر

 هنوني اوناكجاتنلا لوأ عرفلا ىراخبلا
 لاق . بجر ىف ةريشءلاو مهتيغاوطل

 بسح أ ىراخبلا حيحصح رشف اطخلا

 ىوار ىرهزلا مالك نم ريتلا اذه
 ةكيسنلا ةريتملا لصأ وىباطلعالقشيدحلا

 ةيلهاجلا لعأ ناكو حبذت ىأ رثمت ىبلا
 ةييبجرلا اهتومسيو بجز ىف اهتوحمني

 ملسو هي هيلع ىلاعت هللا لصتا لوسز ىف ف

 ماعلا لهأ نيب نم نيريس نبا ناكو اهنع
 || ريسفت نأ الخ الثاق بجر ىف اهحبذي
 لو الا رشمعلا يف اهنأ الإ هركذ ام ةريتملا
 ريتعلاو رثعلا ير )| رهو رح لاق اك بجو ع نم
 لجرلا رثع دقو ةحيبدو حباك ىف
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 هللادبع نع هدانساب طيسولا ىف ىدحاولا

 لوسرنا اهنع ىلاعت أ ىكر ريب زل نبا

 اعإ لق س و هيلع يلاعت هللا ىلص هللا
 ١ تيبلا ىلامت هللا ىمس

 ملف ةريابجلا ن 9 هقنعأ ىلاعت

 وت اذهو لاق طق

 بلسم ىف ىرهزالا روصنمولأ مامالا

 لاقو لق ميدقلا تيبلاو نا لآق ةذللا

 مابأ قرغلا نم قتعأ قيتملا تيءلا هريغ

 و ةرابملا ن ليقو نافوطلا
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 1 امتسالاو اصلا ٠ نم تفتعو

 ةيراجىرهوجلا لاقو . اذهل ًاقباع ثيمس

 ىف تردفن تكردأ ام لوأ ةياش ىأ قاع

 بحاصلاةو.ج وزىلا نين مو ابلهأ ثدي

 ركبلا قئاعلا ليقو ةباش قئاعةيراج 3-9

 ىلا ىم ليقو ٠ املهأ نع نيت مل ىلا

 طي قتاعلاو . تعىلا نيبو تكردأ

 تقتع اهنال كلذي تيءس جوزتت ل ىلا

 . دعب جوز أبكلع لو اهيوبأ ةمدخ نع

 كلذ ىف عجلاو ىوقب سيلو ىسرافلا لاق

 مركلا قتعلا ىرهوجلا لاق . قئاوع هلك

 مسب نالف هجو يف نقعلا نيبأ ام لاقي

 هنم لوقت حتتفلاب ةقاتملاو معتفلاب قاتملا

 ًاناتعو امنع رمدكسلاب قئعي ديعلا قع

 نالؤواب تقع وقتا اعو قينع وهذ ةقاتعو

 ةقيتع ةالودو قيتع ىلومو ةقادع ىلوم

 اذا كلذو قئاتع ءاسأو ءاقتع لأ ومو

 يا هل ةقانع مضلاب ءىشثلا قابعو نقتعا
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 لئمقنمي قفع كلذكو اةينع راصو مدق

 هتعنعو قتعريفا دو قاع وهف لخدي لخد

 ءىثب لك نم ميدسقلا قيتعلاو ًاقيتعت انأ
 دييعى لأن هم دقىأق يتع لجر اولق ىح

 لكم ركلا قيلاوقنعلا هيملأقيتعلاو

 ءاملاو رملا ءىش لكن م رايخلاو ءىث
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 | كاذكو ةيرحلا قتملاولاجا قتعلاو مركلا

 نم ءادرلا عضومقاعلاو م حشلاو ىزالاو امو ام

 ىأ قينع سرفو ثنؤيو 05 بكلملا

 ةقينع ةرطنق ليق اعإو قاتملا عجاو

 ةقيتعلا نال ءاه الب ديدج ة رطاقو أما

 قرفيل ةلوعفملا دع ةديدجلاو ةلعافلا ىدع

 هيلع مقاو لمعلا ام نيب و لمقلا هلام نيب

 ىرهزالا لاقو . ىرهوجلا هركذ ام اذه

 ملأ 1

 راص اذإ قتمي قتعو هريغو رهلا قينع

 نيبكنملا نيبامناقتاعلا عمصأالا لاق. أمد

 ىبارعالا نبا لاقو . .قئاوعلا عمجلاوقتملاو

 ةءادر وأ 5 ةدوج ىق ةياهنلا علب ءىث لك

 لقتع هيمحو قياع ويف عبق وأ

 ةعرك ةبيجن تناك اذا ةقيتع ةركبو لاق

 بحاص لاقو . يرهزأللا مالك رخلا اذه

 نسح وأ
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 هةسدقجو ومع وبذ ةفاتعو اقاتعو

 عمجلاو قيتعو قثعم وهف هتقيعأو ءاقتع

 قئانع ءامأ ف ةقيدعو قرتع ةمأو عمجلاك | |

 قيتعسرفو قاتعالا يأ قاتملاب فاحو
 قتعلا مسالاوتقاتع دع دقو رك مئارىأ

 قع دقو ءىش لك نم مدقلا قيتملاو

 نييوشللا قا ةحضعب لقو . ةقاتعو ًاًفادع

 تاو مدقلاو رعلأو رخأكت اوملا تملا

 قدتعو سمشلا قتعو م ناويطاو

 نيب امن قئاعلاو ىنايحللا نع . مدق يأ
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 سلو ثنأ دقو ركذم قنعلاو بكذللا

 ريغ ال وركذم وهو ىنايحالا لاق . تبقي

 هركذاما ذهو قئاوعو قدعو قع مجللاو

 يف قئاعلا ةيدتق نبا ركذ دقو ٠ مك ف

 نبا لاقو . ناتفل ثنؤيو ركذي ام باب

 دش و ثنؤي دقو و ذءوه تيكسلا

 ىنيدلالامج انشيش لاقو . هئينأل يف ب

 صلختلا رسكلاب ىستعلا ثلثملا هباتك

 هريغو ناسنالا ةبام وهو ةيدوبعلا نم
 مضلاب قتملاو مضيإ دقو ءىثلا مدق وهو

 مدقلاو ليمجلاو ديجلا وهو قيتع عمج

 ديعلا قتع مكقلاب قائملا و لاق ًّطأ

 مضلاب قاملاو قيتع مج رسكللاب قاتعلاو
 هللا همحر ىرهزالا لاق .٠ ليمجلا هيجلا

 حرش هباتك نم ق ّدتملا باب ىف ىلاع

 نتعأ نأ ليق اعإو ىلإ! 1 رمت الأ

 برت تصخو كل ةركلفو ةقر ق عا ةمسإ

 ها مسا كالمنال ءاضعالا عب هديل كي

 هن أكف قتعأ اذاف أذ لئاكومتق 5300

 ىفةبيتق نب دموب أ رك ذو . كلذ نم كف
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 اذإ سرفلا قع مهوق نم ذوخأم ق ةيعلا

 انلأ حر مش ىف ى رهزالا لاق

 اذا ريعلا خارف دعو امو قيس
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 بحاصلاق .ءاشث يح بهذوصاخت قرلا
 م طم

 متفااضرأ انا اقاتعو اهيفستتلاب ةقاتعوًاقتع

 قتعلاش الو ل لق اق ركل لأب قتعلا م سالاو

 بهذلاو لاق ,هديساقتعأ اذا قتعأ وهاعا

 قدمي كواملا قتع كاقي راونألا

 ىهو قيتع عمج ءاتلاو نيعلا مب قتعلا

 اوما ويش ضعب ةياور فو لاق .ةءردقلا

 لاق دجس لاثم يلع اهدشو ءاتلا شعب

 يف هلوقو ٠ ملعأ ىلاعت هللاو هبشأ لوالاو
 اذك ةبقر قع رذن ناو هريغو هيبنتلا

 لودي نأ نإ بود تصالا ناكو خلا ىف عقو

 ل قتعأ ردصم ناتعإ

 يرهزالا روصنموب ًامامالا لاق 3 هع

 . نونحملا قوذخللاو هوتعملا ورمع وبأ لآق
 هتمع«لجر لضفملا نع 5 ارعالا نبا لاقو

 لاو لاق هقلخ ىف 8 رطضم اذ ًاونغن ناك اذا

 ثدللا لاقو . كلذ نم م

 2 نم شوعدملا ةودعملا

 اذه نئجيتلا هتمتلاو

 ل ىعيصالا

 ورمتوبأ لاك نبع 2 لاقو هع تاب ف

 هين ,مو نونعم نونجال لاقي
 لاق .

 37 لجر را ةمع لاق خا بحاص

 ة ودحخم ل ناك اذا ةنفو هوقو هومعمو

 الل ند هتعلاو
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 سوسلاث شعلا5 رهزالا لاق ثم

 ججع

 انهو اهم رعشي ال ىذلا راملا اهب راعتل

 همر قحساوبأ خيشلا هرسف ىذلا وه | هاكأ اذا فومعلا ثع دقو ةثع ةدحاولا

 لاقو . ةئع الإ ىه ام ةأرمال لاقبو ثعلا

 ممجلاوةضرالاوةسوسلاةئملا كلا بحاص

 هثمي بوُدلاو فوصلا ثعو ثثعو ثعلا

 دواجلا لكأت ةبيود ثمءلاو هلكأ اذا اَنع

 اذه هلكت أتفق باهالاب قلعت ةبيود ليقو

 ريغب ديرد نبأ لاق . ىبارعالا نبا لوق

 نأ ىلع لدف فوصلا ىف عت باود ءاه

 ثملاب ىنعي نأ زوجي دقو ممج ثملا
 نسح هنال باودلاب هنع رهعو ةدحاولا

 اذه ًانحاو هانمم ناك نإو عمجلا هائعم

 0 محلا بحاص مالك رخآ

 ءامسلا تقس ايف» ثيدحلايف رع

 نيب يرملا « رشملا ايرثع ناك وأ

 ةلعبم ءار ل نيتحوتفم ةثاثم ءاث مل ةلمبم

 علا وطلاب حاصلا ق.ةددشم هلي 3 ةرودكم

 لاقءاثلا نركسب ايرثع طبارملا نبا ىحو

 نيدلا تن خيشلا لاق . فرعأ لوالاو

 ضعب دنع وهىلاعت هللا همحر حالصلا نا

 بهذ ام حصأألاو لاقىذعلا ةغلا لهأ
 هنأ ةذالا لهأ نم هريغو ىرهزألا هيلا

 لمجيف ليسلا ءام نم قس اب صوصخم

 | اهيف يري هلرنحت ةيقاس هبش وهو روثاع
 هنال ًاروثاع كلذ ىمس هلوصأ ىلإ هامل

 ءاع هديقي مل نكلو هبدهم يف ىلاعت هَل

 ىلا ىلقلا ىلع لكشات رطملاو ليسلا

 راكشالا ضرعم يف لاقق هظافلأ حراش |

 فالتخا ال ءامسلا ثقس ام وه ىرخملا

 نم ًاضيأ لس 1 و عقوف ةغالا لهأ نيب هيف

 للامتشاو ديقملو ّثأ قلطأ هنأ يح

 اًهور و٠ نيدلا ّس + خيشلا مالكا ذه 7

 هنأ مد نب ىحي نع هحام نا ناسف

 يباحسال عزل م يرئملاو لعبلا لاق

 ملا هام الإ ةيلصل سيل ةصاخ رطمللو

 تيهذ دق موركحلا نم .٠ ناكاع لعبلاو

 ىلا جاتحم الف ءاملا ىلا ضرالا ىف هقورع

 ىرهوجلا ركذف تسلاو نينس سلا قل

 ىذلا عرزلا ىرتعلا نأ هريغوهحاصص ف

 ىف سرافنبا ركذو. رطملا ءام الإ هيقسبال
 راشأو يلاثلاو اذه اههدحأ نيلوق لمحلا

 احس لخنلا نم قس ام هنأ هحيجرت ىلا
 ه ىراجلا ءاملا حسلاو

 اكسو نيملا حسب وذ بنذا بح

 2 بنذلا لصأ وهو م لإ

 جحلا 0 0 ثيدطلا يف 0



 رجع ش٠
 لاق ىلاعت هللا همحر ىرهزالا لاق نيعلا

 ناليس جئلاوةيبلتلاهتوصلا عفر ديبعوبأ .
 نوجعب موقلا جع لاقيو ىدهلا ءامد
 ءاعدلاب مهتاوصأ اوعفر اذا نوجضي جضو

 جيجعتلا هلفو ةجاجع ةدحاولا عررلا
 اذا جات جاجع لجر ىايحللا لقو لق
 لق : حاص ىأ جع هريغ لاق احايمص ناك

 ًاجيجعو ًاجعجعي وجعي جع حلا بحاص

 مهحايص ميجيجعو موقلاةجعو هنوص مفر
 ىتن الو حايص جاجع لجرو مهتيلجو

 جعوأجيجع هال عمسلا جاجع رممو ءاهلاب

 © هألم ججعتف ًاناخد تيبلا
 تايانجلا لو, يقةضورلا ىف هلوق #رجعإلا

 #« ربدلا ةقلحو ةيصقنا نيبام وهو ميجلا

 عاطقالا باب ىف هارك ذ دملا ءاما ركذ
 ركب دعلا) طيسولاو بذهملا نم ىملاو

 روصنموب ألاق.ةلموملا لادلا هيدشتو نيعلا

 ىعمصالا ثعمس ديبعويأ لاق ىرهزالا
 لثمماطقتب ال ىذلا مئادلا دملا ءاملا لوقي

 ا 8 1 |
 , دادعأ ذمعلا عمو رئملا ءامو نيعلا عاف

 ا نم ةعدقلا دملأ ةديبعوبألاق روس ت لاقو

 ىادع يسح مهطوق نم وهو لاق ايكرلا

 دي

 اضعب موضعي ا

 ةدع لاقي تراك 95 تاق ةعامجلا ةدعلا

 5 .٠ ءاسل ةدعو لاجر ا

 | فيفختو نيملا رسكب وهلتاقملا نم راجعلا

 04 ذنغ

 ةديبعابأ تلأس نائدعوبأ لاقو لاق مق ا

 مي ةغلب دعلا ءاملا ىل لاقف دعلا ءاملا نع
 ليلقلا ءاملا لئاو نيركب ةغلب وهو ريثكلا |

 هي روث رابغ جاجعلاو لآ 8 ةثافتسالاو
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 يررلا دملا ءاماةيبالكلا ىل 1

 تلاقءامسلا ءام نم مأ اده دعلا نمأ لاقي

 رخآ اذه رثك مأ لق دع ةيكر لك أهو |
 ا بحاص لاقو . يرهزالا مالك

 لوألا وحت اذهو ةدام هل ىذلا دملا ءاملأ

 ةداعملا ةلأسم ضمءارفلا باتك ىف مطوقو
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 انيهذم (تادودمم مايأ ىفهللا ادرك ذاو)
 دعب مايأ ةثالث ىهو قيرشنلا مايأ امنأ.

 نم رشع ىداملا وهو اهوأ رحنلا موي

 موي اهيناثو رقنلا موي ىحسيو ةجحلا ىذ
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 ىناثلا رفنلا موي وهو رشع ثااثلا موي
 بحاصيدرولملا ةاضقلاىغقأ مامالا لاق
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 ددملاامجو هلجأ ىفقا اذا لج رلا ةدع
 هيام تكلصقنأ هلثمو تاقو لاق عدلا ىو ماو كن لم 2: لاقولاق بلا
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 ةهديدبو هديوةدندنو مدلو هدعو هدادع

 ' هرمعو هدسح و هدامرعو هتزو هلز و هيمو
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 هلثم يأ هلدو هرفغو'

 8. يلا ىو دادعلا ٠ نم وه ىقمصأالا لاق ُ

 بغلاوعب رلا ىلا لثم تقول كيأي ىنا

 ىمجارتوىيذؤت هانممتاقىرهزالا لاق ١

 كاقيو ىرهزالا لاق .ةدودمم تاقوأ يف

 هتاويد ناك اذأ نالف ىب ىف هدادع نالذ ْ

 ديدع ممدحاو ءارظنلا دئادعلاو مهعم

 : ةرثكلا هيدملاو اهتوص سوقلا دادعو |

 ا دؤدعم ورث لرخد

 هذهو نالف ىب ديدع رثكأ ام لاقيو

 اهددعب تناكاذا هذه كيدعت ماردلا

 فال[ ةرشع ىلع نوداعتيل مهنإ لاقيو

 نودامتيملا ةوددعلاف ابيلع نودي زيىأ

 2 موضعب هنوداعتي امف اركرتشا اذا
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 ةمولعم تاقوأ ىف ناسنالا ذخأي نونجلا

 بحاص لاق ؛ ىرهزالا الك رخآ اذه |
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 مهاردلا تددعأو ًاداحوو ًادارفأ ماردلا
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 3 اذ ىف 0 ةدعلا نم م م ددعلا
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 اذ ىأ ال تودع: تددعأ نأ لع
 نيزك يي -

 دادعأ ممجاو هفليمو دعي ام رادقم ددعلاو
 نبل وهفمىلا ةيدعتملا لاعفالا نم تددعو

 فرح طسولاو طسولا فذح داقتعا دعب
 كل تددعو لاملا كةددع نولو . رجلا

 تددعو كنددع ىسرافلا لاقو . لاملا

 هدادعتساوءىشلادادعاو .لاملا رك ذي وكل

 يبلعث لاق . هؤاصحإ هددعتو هدادتعاو

 مساو تددمتو لئاسلل تددعتسا لاش

 نم ةدملاو ديرد نبا لاق. ةدعلا كالذ

 ًاظذل حالسلا هب صخشتددتعا ام حالسلا
 نادع و؟ال مأ ىلا ىف هصخأ ىردأ الف

 نادعلاو . امباضفأو ايفوأ كاملاو بابشلا
 لمفت نادع ىلع كنبجو دبعلاو نامزلا
 اذه هنيح ىأ كاذ لوقت نادعو كلذ

 خيشلا لاق . محلا بحاص مالك رخثآ
 ح رشف ىديبزلا ىوحنلا ةمالعلا مامالا

 فاضملاب فرعتي فاضملا ناك امل هل لمحلا

 فاضل مسالا 5 ناك هب ركدتيو هيلا
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 ماللاوفلالا لوخد فرع اذا ةردنلا ىلا

 كم | لوألا فراعتيف امه فرعتف ىباثلا ىلع

 ماللاو فلالاب فرعتملا ىلاثلا ىلا ةفاضالاب

 اذ بكرم
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 اهنال لوالا ىلع ماللاو فلالا لخدت الو

 ددع لك اذكو ةفاضالا عم ناممتجي ال
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 :الا ىلع ا فرع اذا فاضم 1 ع ااذأ

 ا و اعب فرعتيف فاضملا

 فيضأأ ءاوس مسالا كلذ ىلا هتقاضاب

 لاجرلا ةثالث وك عمج ىلا وأ دحأ ويلاددعلا

 هدهاشو مهاردلا فلأو مهاردلا ةئامو
 يمعلا فشكي وأ مماستلا مجري لهو

 مقالبلا رايدلاو ىليألا ثالث
 ددملاو 6 رايشألا | ةسه كردأ امس ههنمو

 بكر اذ: :بكر مري يعوبم «رمدحا وب رسيضملا

 دحأ و“ ماللاو فلالا لوخدب هيف تكي

 هجم كا 1
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 ًايهرد رشع دحألا هيف لوقت اهرد رشع
 بكرم لا ريغ محو هكح بكرلا نال
 ريغ عم درفلاك راص بكرا نأل دحاو

 لوالا م يمل ىلع الاخ دال هجوإ

 ُق الل 7 9 هانلخدأ اذا درفملا مس الاك

 امهلخدي نم معلمو. راتخا وه اذه ه رخآ

 ءاههردرشملا 1 وك ىباثلاو لوألا ىف

 اراص نإو نيك ر 5 نيسألا نأ هيحوو

 عاري نأ سم لص الو دحاولا مش

 داو لك ف انلخدأف نيمسأ اعلا أنيق

 .دوجأ لوالاو ديج | ذهوهتدح لع اهل

 ىتاثلاو لوالا ىف انياخدي نم مهنمو
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 مثاردلا رشعلا ةسؤلا هذه لوقيف زعيفلاو

 ىلع ماللاو فلالا لوخدل حيبت اذهو

 أل نكلو هريكذت توجو هكحو زييعلا

 هيلع اتاخد ل عقم أ م زييملا نك

 هنأ ال هب لوقملاب هيبشنلا يلع بسيف

 ندع

 ع و.جلاددعلاو حبقنإ [وماتلخد اذلف ز زيي

 فلالا هيلع لخدي نونو ءايونونو واوب

 نورشملا وحن هدعب زييعلا لع ال ماللاو

 امهمال ىناثلاو لوالا ىلع لخدتف الجر

 ىلعاهتم دحاو لك فرعتيف نيبكر م اسبإ
 | الجر نورشملاو ةثالثلا زوجو « هتدح

 | امهنم ىفاثلاف نيكرم ريغ اناك نإو امهنال
 امل فاعلا علو « لوالا لع فوطم»

 فيرقودحأو ددعإأ امهنال بك 3 رالااهبشأ

 * مدقت ايف هبجوك ههجو اذه ىف زييعلا
 ءايحا ىف ىفارلا مامالا لاق ندع

 | هللا ابعدوأ ىلا عاقبلا ىه ندامملا تاوملا

 ىهو ةبواطملا رهاوجلا نم ًائيش ىلاعت
 ىلاىه ةرهالفلاف . ةنطابو ةرهاظ : نامسق

 م2 2 لمعلاوىهسلا امإ ول مم الب اهره وج ودبي

 راقلاو تيريكلاو طفنلاك كالذو هليصحتل

 ءاحرلا راجحأو نارطقلاومأ ربلاو هايموملاو
 ءايحالاب دحأ اكرام الو .
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 ىقلأ دلو ) لجو رع هللا لوقل قفاوم |
 نيرسفملا نم ءاملعلا روهمج ناف ( هريذاعم
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 ينمملا عصي هيو رذملا رخألا تاياورلا يف

 ةنسلاو باتكلا يف ريذاعملا تءاج دقف

 ىلاعت ناو وهوهل بق بجوف راذع ألا ىنمع
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 نيتب ذعهتماعا لسرأ اذا بذتعاو لجرلا

 لاو. ىرهز ألا هركذ ام اذه فاخ نم

 نصغ لك حتتلاب قّدملا كلا بحاص

 قنعلاو . ةلخنلا ًاضيأ قذعلاو بعش هل
 م ونصلا رسكلاب ىنعي
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 دوةئعلاو لخنلا ن

 لوقب نأ هقح ناكو برعلاب صتخم ال
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 منك دقو رثكأ مه هالك ىف نبعلا وغأ نأ

 52 اذه نأ دارأ هنأ لمت#يو اذه

 ال) ىلا أ هلا لرق لون ف برعلا دنع

 * كلذ ىلع

 جرع لاقي ةغللا لهأ لاق جرعإ#
 ًاورعءارلا مظب جرع هوسحنو سلا ف

 ذأ ءارلا حتشب اهنا جرعو قرا ىا

 ةيدشنه ىتسو عمف 2 هلحر ف ءىث هباصأ

 *باأ
 اذاو ةيلصأ 9 ةاخ سس ّ اذأ جر م

 انك ءارا سكب جرع تأ ةقلخ ناك ا

 نم لاقيو

 جدع مد جل
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 نذإ م ادع

 دشأ امو ىلاعت هلل هجرعأو ناجرعو

 ناجرملاو هجرعأ ام لاقي الو هج رع

 . جرعأل | ةيشع ءارلاو نيعلا حتفب
 اذإ ًايرعت ديدشنلاب ءيشلا يلع جارعو
 الو ةجْرع هيلع ىلام لاقيو هيلع ماقأ

 جورعت الو اهحتفو نيعلا مضب ةجرع

 ةلياهتمولسلا جارعملاو ةماقا ىأ ج رعت الو
 ركب ود ملسو هيلع هلا ىلصانيبنلاجارعما

 شنخأالا امه, ذ ناتخا اهحتنو ميلا

 هعمج ف لاقيوةاق لاو ةاقرااك اهولاق هريغو

 اهفذحو هايلا تابثاب جيراسملاو جراملا
 ىف بنمملا يف هلرقو . حيتاذملاو حانلاك

 نمط الجر نأ صاصقلا ءافيتسا باب
 حنتنب وه جارعف هلجر ىف نرقب الجر

 ضعب هطيض اذكو هانئذ ام ىلع ءارلا ٠
 © بذهملا ظانلا ىف نينئصملا ن مقتل

 طيسلاو طيسولا ىف هلوق 6 ادع 2#

 ىودعلا ةفاسم ىلإ باع اذا زيجولاو

 نكمي يلا ىه هريغو نيمرملا ماما لق

 3 انج اباهذ دحاولا مويلأ يف ابعطق

 عوجرلان* ءابيلا ككيملا نكشينألانسو

 ذخأم يتفأرثأ لآق . لقلا لبق هلزنم ىلإ

 مسالا ىودعلا نأ احلا يف ف ابظفل

 ريمالا ىدع لاقي ةنوملا هو ءادعالا نما

 ىودملاو هيلع هئاعأ اذا همصخ ىلع ًانالف

 ىعكب هزاع أ اة

 عو سابع نبا نع ىلأولا /
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 صو هريغو برج ند يدع م اضا

 هده ليقف هريغ ىلا ةيحاص ند هتزوام

 ىبعملاب ءادعألا نم لع نأ نكي

 نيعذ و ملادحأ نم ةزواخلا ةلوبسل ىانلا

 « ىفارلا مالك اذه رخآلا ىلا
 اومعطأو ) ىلاعت هللا لاق # ررع ف

 ةيحضألا باب يف ركذ ( رتمسلاو مناقلا
 دهاجمو نسا ريسفت رك ذو بذهملا نم

 لاق ىرهز ألا روضتم ويأ مامالا لقو
 لأسي ىذلا عناقلا ةخالا لهأ نم ةعامج |

 باطي الو كب. فيطي ىذلا رثمعتلاو

 . لاؤسلا نع تكس وأ كاأس كدنع ام

 هرعو هارتعاو هارع يبارعالا نبا لق
 بلطو هاثأ اذا هدحاو

 يباعتلا قحسأوبأ مامالا لاقو . هفورعم

 سابع نبأ نع قولا يور رشملا
 امني يذلا مناقلا نأ دهاج نع ثيأو

 .سانلا لأس الو هدنع اع ىطربو ىطعي

 الو كل ضرعتيو كلب رع يذلا رثمملاو

 ةدانقو مهرباو ةمركع لاقو . كلأسي

 رثمملاو هيب ىف لالا فقعتملا مئاثلا |
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 ًاينغ ناك نإو كراجو ةكم لهأ مئاقلا

 . كلأسف كيتأيو كيرتمب ىذلا رثملاو

 نم مئاقلا نوكي تاليوأتلا هذه ىلعو

 .لاؤسلاكرتو فذمتلاوىضرلا.وهوةعانقلا

 ذلا مئاقلا ىلكلاو ريبجنب ديعس لق

 كيربو كل ضرعتي ىذلا رتمملاو كلأسي

 نوكيلوثلا اذه ىلعو . كانأسي الو هسفن
 ديز لاقو. لاؤسلا وهو عوذقلا نم مناقلا

 فوط, يذإ| نيكسلا مئاقلا اسأ نبا
 لاقو . رئازلا قيدصلا رثمللاو لأسو ٠

 عماطلا مئات || دهاجج نع حجم ىلأ نبا

 .ريققوأ ىع نم نديلاب رثمي نم ريعملاو

 يذلا رتمملاو نيكسملا عناقلا دي زوبأ لآقو

 الو نيكسع سيلو مومحال موقلا راسي

 دخل موقلا ىلا ءىجيف فذ أ نركب

 لم وهو ىرتملا نسسحلا لاقو . مه

 هانأ اذا هارعأو هارعو هارثعا لاقي رثمملا

 لق .٠ ىلعثلا هرك ذ ام !ذه هفورمم ًالاط
 ضرتم لال ايقوريقنل رثملا كحل بحاص
 هرثعاو هرع:لأسي نأ ريغ نم فورعمل

 يلج مظع رجش رعرعلاو لق , هب رثعاو

 لبقت نءبابىفبذوملاىفهلوق ضخ (لازيال

 نيعلاو ملا عاتب ىه ةرعم د را م ةتداهش

 #* بيعلا هو

 اهناكسأو ءارلا مضب يعرعلا # سرع

. 

 ١ قرع

 . ركح ذو ةئنؤم ىهو ناثروبشم ناتذل

 هتأرماب سرعأو سرع دخلا سرعأ لاقيو

 ىرهوجلا لاق. اهأطو اذا اذكو اهي اذا

 .ًاضيأسرع هريغ لو .سرع لاقي الو

 ةهاولا باوبأ ىق ىراخبلا حيحص فو
 دسأ ربأ سرع لاق دعس نب لوس نع

 هباحصأ وملسوهيلعىلاعت "هن ىلص يبنلا اعدو

 # هتأرما الإ ًانامط مل عدصاف

 فالتخ اى لاقبذيملا ىفالوق قرع
 رىكو لوألا ءايلا حنفي وه نييقارعلا

 نبا امهب دارأاو ةينثتلا ظنل ىلع نونلا

 . للاعت هلأ ابحر ة ةنيلحوب و ىليل ىلأ

 نسحرلا دبع نب دمج وه ىليا ىفأ نإاو
 هيف فلتخحم ليا ىلا مسأو ىلا ىأ نبأ

 جاجحلا نيملسم لوق وهو راس هيسأ لبق

 هيسأ ليقو . ريغ نب هللادبع نب دممو ا

 . ريع نب رايس لقو .٠ لالب ل دواد

0-8 

 ليأب هسا ليقو .٠ لالب همسا ليقو

 3 ةحوتقم مال مث 3 ةمورضم ةدحوم ءانب

 ظنعالليقو . ةنكاس تح ند“ ةانئم ا

 ءامسالا ف ىلع أ ءاش نإ ىلأيسو ةمساإ

 مامالل وه نيقارعلا فالتخا ىف ل ؟ايقلاو

 باكو هو ةنع ىلاعت هللا ىكر ىعئاشأا

 ةلهج نم هنعىلاعت هللا ى ضر ىفاشلا هعتص

 فلتخا ىتلا لئاسملا هيف ركذي مالا بنك



 قرع ١

 ناك اذاو ملاظ سراغلا نأأل لق رصتخلا راتخم ةراتق ىلبل ىبأ نباو ةفينحوبأ اهيف

 ملظلا لصأو ٠ ملاظ سرغ م قرف ًالاظ امامه زب ةراثو رخآلا بابو اهدحأ

 نامامالا لاق . هعضوم ريغيف ءىشلا عضو .فيطل همجح باتك وهو اهحريغ راتحو

 ىضرويفاشلاو سنأ نب كلام هللادبعوبأ | سيل  ملسو هياع ىلاعت هللا ىلص وق
 رغتحا ام لكملاظلا قرعلا مهنعىلاعت هللا | ىف دوادوبأ هجرخأ ©« ق> ملاظ قرعل
 ربشب ءىرعا قح ىف الغ سرغوأ ىنإ وأ نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع هننس

 طظنلو . ىفاشلا ظنل اذه هنم هجورخ ىلاعت هللا ىضر ةرش ةرشملا دحأ ديإز نب دعس
 سرغوأ رفثحا ام لك ماظلا قرعلا كلام  ملسو هيلع ىلاعت هلا ىلص ىنلا نع مهنع
 ريغ ةدئاف اذ مه ىفو ٠ قح رينب ذدخأ وأ | كلام هجرخأو ّطأ كا هجرخأو
 نيذهرايتخا نأ وهو ثيدملا ىنمم ركذ | هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ًاطوملا ىف
 نيونت ثيدحلا اذه طبض يف نيمامالا | السرمماسو هيلع ىلا#ت هللا ىلص ىلا نع
 لاق دييعوبأ لاق ىرهزالا لاقو . قرع | دوأد ىبأ دانساو ًاديعس هيف وذي ملف

 ثيدحطلا ىور يذلا وهو ةورع نب ماشه لاق .٠ حيحصلا لاجر هلاجر جييحص

 ضرأ ىلا لجرلا ءىجي نأ ملاظقلا قرعلا هللا همر ىلاطللا ناملس وبأ مامالا
 .ًاسرغ اهيف سرخيف هلبق لجر اهايحأ دق | ةفاضا ىلع يوري نم ساسنلا نم ىلاعت
 ءالؤه نأ, ميررصت ًاضبأ اذهو تلق| هس 4 ىذلا سرانلا ودولاظلا ىلا قرعلا

 ثيدح يو نيوسقتلاب هوورةمع الإ ن* لإ اللا لمجي نع مهنمو هقح ريغ ىف 8

 نيملاريدكب وه قرع كلذ اه إةضاحتسملا | رجشلاو سارغلا هب هيرب قرعلا تف
 قرع نم جرت ة_ضاحتسالا نأ هانعمو | لاق . هقح ريغ ىف تبث هنأل لاظ هاعجو

 فالئعةءجمملا لاذلا ركب لذاعلا ىمسي | ىلع ملظ ىذ قرعا هانعم لاطملا بحاص
 دقو . محرا رعق نم جا رن هنأق ضيحلا نسحأ ونيبف ماظلاىلا هفاضأ ٠ ندو ثععنلا

 امضوم ضيح لصف ىف اذه نابب تمدق | سرغ وأ رفتحأ ام لك هلا هيف ليق ام

 لاق ىرهزألا لاقو لآق ٠ . حاضنالا ةياغ | ىرهزالا رك ديه كلاملاق 5 قدح ريغب
 مدحاو ةهفرشلا , لهأقر ملا ىلاو رعالا نبأ ا يف سر نبا هبحاصو ةغللا بيوم ىف
 ىف ةمالسلا لهأ قرعلاو قورعو قيرع تمناا ىلع قرع نيوتت الإ هيف لمجلا
 فيِفَح مسجلا فيحت قيرع مالغو نيدلا | ظافأ حرش ىف ىرهزالا أ هلاق اذكو



 1 قرع

 5 رك نمو | ىذلا ماظعلا ىو قارع هممجو حورأا

 مول اهيلع قوبو محالا نيه اهنم دخؤي

 ابتلاها ذخؤتوخبطتو رسكتف ةبيط ةقيقر
 مل نم ماظعلا ىلع املكؤيوو اهتحافط نم

 بيطأ نه اهو ماظملا شءشمتتو قيقر

 هدف رعت ةومظعلا تقرع لاقي . مدنع ناحللا

 ب هنع محللا تذخأ اذا هنق رعأو

 هنع قلا اذا قورعم مظعو كنانسأب

 ىمابدلا لاق قارعلا لثم قارعلاو هل

 قو رعمسرفو هل رعأو ملا تفرع لاق

 سرفو مل هبصق ىلع نأ
 3 رعت كلسرف ,

 1 9 اذا قرعمو

 3 رعد رمضم ىأ قرعم

 بهذبو رمصتاو قرع ىتح هرجأ يأ

 تدئمأ قرعو رجشلا قرعأو ها لهو

 جست ةراملا ةقرعلاو ضرألا يف هقورع
 ةيشخ 3 ل ءلأو 15 مهلا 3 بنأ وح ف ع

 ؛؟ طئاخلا للاخ

 نيقلط 0 نيقرع وأ ًاقرع سرفل 08

 تاذ هنم تيقلو باوثلاو عقنلا 5

 نيتالل نيتبشخال لاةيوةيهادلا ىأ قارعلا

 ناتوقرعلا بيلصلاك ولدلا ىلع ناضرعي
 اذا ةاَيَرع ولدلا تيقرعو قارملا عسجلاو

 راج رخ

 يرحو نيللا نم

 فلر# برعلاو نيثوقرعلا هيلع تددش

 أ ءاتلا بصنب هتاقرع هللا لصأتسا ءاعدلا
 ىرعزالالاق ةئتؤمةدحاو اهنولمبي مهنأل

 ًاطخأ دقف ةقرع عمج اهلعف ماتلا رسكي
 طسو الا همورأ رجعشلانمتاقرعلا ثيللا لاق

 ةالعف ربدقت ىلع وه قورعلا عشت: هنمو

 قا تكرت لاقيو ريغصلا ليلا قرعلاو

 قرعو اني اكالىأ ًاهكاسواحداصو ًاقرعم

 رخآ اذه ايف بهذىأ اقورعضرالا ىف

 6 بحاص لاقو : ىرهزألا مالك

 لوصأ نم ىرج ام قرملا ىلاعت هللا همحر

 ال سنجال مسأ دلجلا ءام ن٠ رعشلا

 هريغ فو لدصا ٍناويملا قره مم

 ريك قرع لحرو َُ رعقرعلاة ب راعتسم

 لمف لك ىف درطم ءانبف ةقرع األ قرعلا

 لسع طاغ اهراو ةأزهو ةكحضك ىنالث

 اك ىذه هدارطا ناكم رعشب مواذه

 ص لجر موضعإ لاق دقف درطب ام يذيب

 ةقرعو قرعن», يوسف قرعلاريثك ةقرعو

 انرذ اك درام ةفر ,عو درطم ريش ٌقرعو

 قرعو قرعيلهتي رج اهتقرعو سرفلاثقرعأو

 ةيرثلا ضرالا كلذكو ىدن اةرع طئاحلا

 0 0 ىدح ىدنلا ابيف جت اذا

 نم هب منت ام ةجاجإلا قرعو

 معطلا دسأف قرع نب

 بارع

 ربلو 0 عم 5 ردع 8

 يملا بنج ىلع 8 رقدشأ نأ نم كاذو

 ثلا وم ليقو هقرع ايعيخ ةياقر الب

 هنال نيللا قرعلاو اقرع قرع دقو ضمخلا



 قرع 1

 ىلا يقتني يح قورعلا ىف بلحتي قرع
 كمنغو كالبإ قرع رثك أ امو عرمضلا

 ةقانو هسبدرْغلا قرعو ابجاتنو اهنبل ىأ

 نإللا ةمماد ليقو ةردلا ىأ قرعلا ةءئاد

 قرعو ريثك جاتن ىأ قرع هملغ فو

 . قورعو قارعأ عجلاو هلمأ ءىش لك
 هيف قرع دقو بسملا ىف قرعم لجرو
 قارعاهيف قرعأو اوقرعأوهلاوخأوهمامعأ

 قلو كلذ هطلاخ اذا ءامالاو ديبعلأ

 ىف زوجيو . ماثللا هيف قرعو مهقالخأب
 مهو يلع مركلا ىف هل قورممل هنأ رعشلا

 قارعاو ريخ قا رعاهكرا دتوسئازلا فذح

 قرعأ دقو هريغو سرفلا كلذكو رش
 هنم بمشتت بانطأ ءىش لك, قورعو

 رجشلا قرعو قرعأو قرع اهدحاو

 ىذلا لصألا ةاقرعلاو هتورع تدتما

 هنم بمشتتو الفس ضرألا ىف بهذي
 1 ملأ
 عج ةاقرعو 5 ةقرعا مطب ل انو: قورعل

 امو هلصأ هتاقرعو ءائث لك ةافر 2و ءاثلاب

 مس,اةرع هللا لصأتسا لاقيو هيلع موقي
 رسكللاب مهتقرغف مهقأش ىأ مهتاقرعو
 3 سرع تاقرعو قرع هلأك قرع عمج

 أذه نوكيف ىنأ ًاسرع نأ الإ تاسرعو

 | لجسكءاتلاو فلل عمجىذلا ركذملا نم
 لاق ند ٠ تاماهو مامحو تالجسو

 ةنوكي دقو ةالمس ىرجم هارجأ مهتاقرع

 موضعب لاق اك ةقرعو قرع عمج مهتاقرع
 ىلا ثيناتلا ءاهب اهوومشف كتانب تيار

 هذهنأ ا؟ ثينأتالا بم أل مهتاتفو مهتانقف
 مهماق رع ءاحصفلابرعلا نمممسيذلاو 4

 تبنتالىلاحلملا ضر ألا قرملاو رسكلاب
 قرملاهنعىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ لاقو
 تنأ يلب إتقرعتساو رجشلات بنت ةخبس
 ىلا ةيوسنم ةيقارع ليإو ناكملا كاذ

 مظعلا قارعلاو . سايف ريغ ىلع قارعلا

 : قرع وهف ملل هيلع ناك ناف مك ريغب

 رثك أ ذخأ ناك دق ىذلا قرعلا ليقو
 قارعاهعججو محللا نم 5 ردقلا قرعلاو هم

 ىكعو .رئاظن هلو زيزملا عجل نموهو

 وهو رسكلاب قارع هعجفيبار ءالا نبا

 هقرعتو اقرع هقرعي مظعلا ف قرعو ( سقأ ا

 قرتمموقورعم لجروهيلعاملكأهق رخعاو
 هنقرعو دفعا كلذكو محللا ليلق قرعمو
 بيزا قرملاوهنمتذخأ هقرعتا بوطخا
 ةوقرعلاواهبب رضي يلا ةردلا ةقرعلاو ردان

 يمي قرع عجلا او وادلا ىلع ةطورعم ةبشخ
 وشرع هلاصأو ءارأ لايبعاو نع ع ءاضأو ءاراإ ناكساو نيعلا حتفب

 واو هرخآ مس | مالكلا ىف سيل أل

 اذهب صتخي اعإو مويصم فرح اهليق

 وهدو وبنو ورس وحن لامفألا برضا



 فرع

 ] اوفدعف ضفر اذه لئمىلا سايق ىدأ اذاف

 ورع اواوحممت ف اب اب واولا لادبا ىلا

 وه رث 0
3 

 مع
 هج ءاملا اعةمكلا!

 ءاممدلا قغ 9 رهدهلابا لق اوص 4
 واخ أ و هي

 ىقلاف مك اس نونلا هد هبو اهوئكسأف

 ةرسكلا تيقبو ءايلا اوفدُخ نانك اس

 فرصااب ًاراعشإ نوئلا تتبثو ابيلع ةلد
 اولاقق ءاسيلا اودر نانك اس قتلي مل اذ

 تاذو ةوقرسلا ةقرملاو اهيقرع تيأر

 موأدلاو وادلا ىه قارعلا

 بهذ ًاقرع قرعب ضرألا ىف قرعو

 ىتا رعلاو
 وق ٠ لا تحاصض مالك

 ىبلاينأ »ناضمر رشف مماحلاو رهاظملا

 0 رع نه قرعل م او هيلع ىلاعتهللا لص

 يرهزالا لاق ءارااو نيملا حتنب قرعلا

2. 

 م

 رخآ أده ىقارغلا نولا لمأ دنع

 ثيدح ىف د

 قرع ديبعينأ نع ةلبج نبأ هأور اذكه
 باسصأو يرهنالا لق : ءارلا حني ىنع

 لق . ءارلا نوكسي ىعي هنوفتخم ثردحلا
 نم ةجوسنملا ةقيقشلا قرعلا ىممصالا

 ىمسف ليب ز اهنم لعجي نأ لبق صولا
 فطصي ءىش لك كلذكو ًارع ليبألا

 جف ءاسأأ كه م1 ا اذإ 1
 ىقف ءامسلا يق تعطصأ أذا ريطلا ل

 .ةيهادلا رامأن

| 

 د مغ

 . لييزلا ةقرعلاو قرعلا كلا بحاص
 هنع للاعت هللا ىطر ربع نبأ ثردح ىفو

 لجزلا نافذ ءاسنلا قادص ىف !وائالو

 كيلاتمشج ل وش ىح ايقادص ىف ىلاغي

 ديبعوبألق ىرهزالا لاق.« ةبرقلا قرع
 تيبصت لوقت نأ ها.ذعم ىئاسكلا لاق

 ابقرعوتب رقلأ قركك تقرع ى> تفلكتو

 لوقب نأ وه ديبعوب أ لاق . اهئام ناليس

 تشحن ينح دحأ هغلبي ملام كل تنلكت

 لثمو « قرعت ال ةبرقلا نال نوكي الام

 ضيبيو بارغلا بيشإ ىح موق اذه
 ةملكةبرقلا قرع ىعمصأألا لاق . راقلا

 لاق . ابلصأ ام ىردأ الو ةدشلا اهانمم |

 دحاو اهقرعو ةيرقلا قلع ىنارعالا نبأ
 رخآ اذهف ةبرقلا هيف لمح قالعب رهو

 < ديبعو أ ةياكح نع يرهز ألا الإ مالك

 طفل طبسولا ىف رركت دق 4 مرع )ل
 قيرطلا مطاق دح باب يف هلوتك ةءارملا

 ةمارعلا اووذ راثو ناطلسلاّة وق ترئفاذا

 فيفمو نيملا حتنب ةمارملاف دالسبلا ىف

 اهحتفوءارلا سكب لجرلا مرع لاقي ءارلا

 وسوف لاح لكب ]اح لكب ةحوتنم نيءلاو اه.ضو
 لهاجلا وه ليقو دساملا ريرشلا وهو مراع | روفظم ءىث لكك لذكو هريغ لاق ةقرع

 ه سرشلا | لاقو. ىرهزالا مالك رخآ اذه قرع وم

 ( تاغللاو ءامسالا ببذهت #” جس #م)
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 هللا لوسرنأ ثيداحألا ين «يرعإل
 ىف صخر ملسو هيلع ىلاعت هللا لص
 | الف ةثالثلا بتكلا ىف ترس دنق ايارعلا
 ةدحاو ىورحلا لاق . اهريسنن ىلا ةجاح

 هأرع نم ةلومفم ينممي ةليعف ةيرع ايارعلا
 ىرعن رع نم نوكت نأ لمتحيو هورع

 ىأتيرعف ميرحتلا ةلمج نم تيرع اهنأك
 . ةلعاف ينممب ةابعف ىعف تجرخو تلح
 واخ ىأ رمالا اذه نم ورع ره لاقيو
 ةلعاذ ينم, ةلبعف يه يرعزالا لاق هنم
 اذا لجرلا تورع ند ةقتشم م ليقو
 ليقو ابيلا دورتي اهبحاص نأل هب تملأ

 ابنع لوالا اهبحاص لخنل
 هلرق .كلذ ريغ ليقو هليخت رئاس نيب نه

 عمتجانإو بذبلا نمةروعلا ركس باب ف

 دل كال دب ثكديمس

 ةارع باتكلا ف مقو اذكه ةارع ءاس

 تابراضوةبراضك تايراعدبا وصو نط وهو
 ىح ةارع تببلاب نوفوطب 5 ا وناك هل ف وش

 ؛ | نيذلانأةكم عرراتيف ققدذ . ديلولا وبأ
 ريغ غ ءايرعلا برت مر رع نوفوأع نك

 ىور هر من نيرغتسم نوئوطي ون 5 8

 تعبلاب فوطت تناك برعلا نأ يفدز لإ

 نم ءاج نق اهنالحأو شبرق الإ ةأرع

 لاقولاق دجسلا جراخ هبايث عضو مريغ

 ىرغ

 بحاصتعربأشا كزهأ نأ امل جررج نب
 مظع لسياابألا ريطلا هيلع طلسو ليلا
 مه اولاقو ةكم لهأو ًاشيرق برعلا عيمج
 مهودعتتو وم مهافكو مهنع ل ئاق هللا لهأ

 مارحلا رعاشملاو مرخلا ميظعت ىف اودادزأت
 تلاقو نايدألا ريخ مهنيد نأ اوأرو
 مهرباونهّلل لهأ نحت : ةكم لهأو شرت
 الكم مارا تيبلا ةآلوو هلل ليلخ
 انهح لثم برعلا نم دحأل سيلف همرح

 لثم دح الب رعلا ف رعت الوانتل زنم لثمالو
 اثأدحأ كلذ دنع أوعدتبأف انث فرعت ا“
 اومظعت ال اولاقف مبني اهورادأ مهنيد ىف

 نإ مناف مرحلا اومظعت اك لملا نم ائيش
 اوكرتق مرحي برعلا تنختسا كلذماف
 نودقتعن مهو اهنمةضافالاو ةفرعب فوقولا

 لبص مهرب | نيدو ماظعلا رع ءالفملا رعاشلا نم اهنأ
 برعلا رئاس نورشو ليلا هلل

 اولاقو اهنم أوضيني نأو اهيلع أون نا

 رئاس نم 3 اواعج وق شع

 ىذلا لثم مرحلاو لحل 0 نا برت

 اما 1 يحل
 ملا لحي ام محل لحي مهايإ مهتدالوب محل
 ةنانك تناكو مهيلعمرحي ام مهيلع مرحبو

 اوعدتبأم كلذىف مهعم اولخد دقتعاز وو

 نأ انل ينبني ال اولاق ىتح نكت م ًارومأ



 قرع

 نمو نمسلا اولسن الو طقألا طقأ

 الو رش نم 5 لخدن الو نوهرس 03
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 هيايث ريغ اهسيلب بايث لضف هعمو ابيف
 « اقل المج مث هبايثي فاط هيلع ىتل

 ةلئاثو فاسأ نيب هبايث حرطي نأ قاد | اوداز مث مهألا تويب ىف الإ لظنان

 ١ مرحلا لهأل ىف ميني ال اواقف عادتبالا ل

 نم مهعم هب اوءاج ماعط نم اولكأي نأ

 وأ اجاجح اوءاج اذا مرحلا ىف لملا
 نم الإ مرملا ىف اواكأب الو نيرمتمم

 . ءارش امإو ةارق امإ مرملا لهأ ماعط

 ةرورصلا جح اذا مهنأ !وعدتبا امم ناكو

 لهأ نم سحلاو سملا ريغ نم ناسنا
 ناد نمو ةنانكو ةعازخو شير ةكم

 فوطي الف مهئانل> نم اودلو نم مرنيد

 نأ الإ ةأرما وأ ناك الجر انايرع الإ

 اماو ةراعاب امإ ىمسأ بوث يف فوطي

 دجسملا بابي بيرغلا فقيف « ةراجاب

 ىسدحأ هراعأ نآف ابون ىنريعي نم لوقي و

 ندد 8 هم اردو ماس واع

 هفأ واط نم عرف اداف نايرع وهو فاوطلا

 نع دحسلما بأ هب ؛ اي

 اهدخأرف سم ملاركرت اك هبايث دجيف جرخ
 كلذ دعب فاوطلا ىلا دوعي الو اهسبليف

 ةرورصلا الا اناي رع فوطي نكي ملو انايرع

 05 امأف سجلا ريغ نم

 لجر نم ىسجأ ريغ مدق ناذ اهبايث ىف

 فوطي_يسمأ باي دج ف ةأرمأ وأ

 طر
 فلخأو ىلاعت هللا اوعدف أاعجرف ا فول تناكف س

 ىلبت ي> ام عفش الو دحأ اهسعي الق

 رطملاوحايرلاو سمشلاو مادقالا هطو نم

 ثبلطف ةئيهو لاح اهل ةأرما تءاخ
 نم ادب دجم مو اهدجم ملف ىسحأل ابي
 يابابا .ايثتع 539 ء فاوطلا

 اهدي تعضون ةنايرع دجسملا تلخد 3

 : لوقت تلمجو اهجرف ىلع
 هلك وأ هضعب ودبي مويلأ

 لجأ الق هم ادب اش

 ال ناكو اهيلا نورظني ةكم ناينف لمحل

 ٠ شرق ىف تجوزلنو ليوط ثيدح
 لامج املو ةنايرع فوطت ةأرما تءاجو

 ابسهل اهبنج ىلأ فاطق الجر تيجعأف
 1 0 1 1 ا 5 6

 هدضعتقزتلاث اهدضعىلا هذضع يندأف قلا 5 رعب ناو هب فاط هاك اوأ يوت

 ىلع نيبراه دجسملا ن 1 احر اهدضع

 هب وقعلا نم اهباصأ ال نيعزف امههوجو

 اهاتقأف هاريخأل شرق نم خيش امهيقلف

 هيف امبباصأ ىذلا امبناكم ىلا ادوعي نأ

 ادوعب الل نأ اصاخيو 7 وعديف ايبباصأ ام

 نأ هيلا اصل
 لك بهدف |مداضعأ تف رتؤواو ادوعحإ ا

 ماكو رخآ انهءةيحان ىلا أاهرشم دحأو



0# 
 ىقرزألا يدرد شح يرج نبا نع ىشرزألا

 برعلان م لئابق تناك لاقسابع نبا نع

 مر ا لاجرأ راد رعزوفوطي مريغو رماعم ىلإ نم

 ال نولوقي اوناكو ليال ءاسنلاو راهنلاب

 *بونذلا !ميف انفراق ىلا بايثلايففوطن

 ىرهزالا روصنموب أمامالا لاق ززعإ#
 ىلاعتهَّلا تافصنر٠ ديزملا ىلاعت هللا همحر
 و» ىرسلا نب قحساوبأ لاق  ىنسحلا

 وه هريغ لاقو . ءىث هباني الف مئنملا

 وه ليقو ٠ ءىش لك ىلع بلانلا ىوقلا
 ىلاعت هلوقو لاق . ءىبت هلثك سيل ىذلا

 . انددشو انيوق هانعم ( ثلاثب انززعف )

 ىف ىلاعت هللا همحر ىدحاولا مامالا لاق

 لوق فلئخا ريسفتلا ىف طيسبلا هباتك

 لاق هقاقتشاو زيزعلا مم ىف ةغلا لهأ
 ىلاعت هللا تافص ىف زيزعلا قحسا وبأ
 لضفملا لوق اذهو 5 هيلني الف عنتمملا
 ىلعو ىديألا هلاتت ال ىذلا زيزملا لاق

 نيعلا حتفب زمي ع نم زيزعلا لوقلا اذه
 انالف باصأ ام ىلع رع لاقي دنشا اذا

 دتشاوب لص اذاةقادلامل ززعتو دتشأ ىأ
  ةزسلا ىنمف ةبلصلا ضرألا زازعلاو

 أ

 ىلاعت هلأ فصو زوج الو ةدشلا ةنللأ

 نك ىلع هعانتما يف مو ةرعلا روجنو ةدشلا

 ىلاعت هللا ىفر سابع نبا لاو .٠ هدارأ

 ززع

 9 . هلثم دجوي ال ىذلا زيزملا اهنع
 رسمكلاب رع ءىشلا ب ع لاش ءارغلا

 .٠ زيرعو وهف ةارع دجوي داكي ال ى يح لف

 نم ةعادجو ىرابتالا نباو ىئاكلا لاقو

 لوسقت بلاذلا يوقلا زيزعلا ةغللا لهأ

 هياغ اذا رع هزمي انالف نالف نع برعلا
 اذه ( باطمللا ىف ىلرعو ) ىلات هللا لاق

 ملا ةفللا لهأ لاق . ىدحاولا هك ذام

 ةدشلاوعانتمالاو ةمفرلا صو يعم ةزءلاو

 ءازعأ و ةزعأ موقن م زرع لجرو ةيلغلاو

 ًاززعلفت الو محلا بحاص لآ . زازعأو

 درطم اذه عانتماو لاق فيعضتلا ةهارك

 امأولاق فءاضملا وحنلا اذه نم ناك اك

 امإوةفلابلل نوكي نأ امإ ًازيزع زعمطرق

 مم يبعكي نوكي نأ

 لع زعو ف مشتل ( يأ

 ززعنو هب زيعاو لاق ندم

 - ٠١ تاو 8 5 راما
 تدوين ترآ تب

 ممززعوموقلا تززعو لاق 3 ةزازعو

 ريس او آس ئ 50 60
 هباتك فبعث لاقولاق مهتيوق ممرزعأو
 اذا هائعم «نوف كوخا رع اذار حييصقلا

 .ناوملا هكمزتلافكيلع ًامعاش كوخأ ملفمت

 هيف دتشا اذا هاتمم ءاطا كب عرف ره
 و2 لآ ب ٠١ ذس؟

 0 ا م 5
 برعلان أف آان أ ائيه راص ادا سوي ناه نم

 ٠ مضل أ ةز أميل ناوملاب رمأت ال ا

 باعث لوق نأ قدنع محلا بحاص لاق ا



 فرغ

 رخخأ نبا لوقت حييحص

 قبا تاقو ءارعغلا اطل تيبد

 انوهت نأ كسمع نبا نع اذا

 الإةعامجو ىرهزألا ركذي لو (تلقإل
 كنإ جحلا باتك ىف هلوق . مضلاب نيف

 .زيزعلاهانعم رعألا ؛مرك ألا زعألا تنأ

 ىلععي رد دعو نعأ كزملاقي ىرهزأالا لاق

 . هريغو محلا بحاص هلق اذكو دحاو
 ةزعو رع زعي لجرلا زع ىرهزألا لاق

 زب زعنءبرعلا لوقتو هلذ دعب ىرق اذ
 زءتمم|ثيددخلا ىقو . بلس بلغ نم ىأ

 لاق. ملسو هيلع ىلاعت هلا لص هلل لوشرب

 لك ىف بلغ ىأ نالفب زمتسا ورمجوبأ
 هللا نمتساو لاق ةهاع وأ ضرع نم رمأ

 زازممنالفو ىبلغىأ ىقحي زمتساو نالنب
 | ءارقلا لاقىرهزألا لق . هديدش ضرملا
 © ةزع ةأرلاتيمس اهبوتييطلاك دب ةزملا

 لمشتو ىغالملا فزاءلا #2 فزع 8
 لاق , ىفاراا هاكح ريمازملاو راتوألا

 فرزمت ءىثلازع ىسنن تفزع يرهوجلا

 تفرصناو هيف تدهز ىأ افوزع فاعتو

 نجلا تقزعو نجلا توص فيزعلاو هنع

 ىهالملا فزامملاو اني نعرسكلاب فرت
 ع افزع تفزعو اهب بعاللا فزاعلاو

 حرش ىف ىرهزألا لاق  ىزع ع

 مجحاو دحاولا ىلع مقي |

 ضل لويمسك

 باصي نا ةيسأتلا ةيزمتلا رصتخلا ظافاأ

 ءادعب زعل هل لاشي نأ وهو هيلف رعبا نك

 لجو زع هلوق ىلاعت هللا ءارعو ىلاعت هللا
 هللانأ اولاق ةيبصم مهتباصأ اذا نيذلا )

 لجو زع هلوذكو ( نو_ءجار هيلا اناو ا

 الو ضرألا

 اهأرين نأ لبق نم باتك ىف الاكس أف

 لعاوسأت ال ىَل ريسي هللا ىلع كلذ نا

 ةيزعتلاماقيوبقأمسا ٠ ءاذ ردلاو لق( مكتاف ام
 هبا زعل ىعمو 00 زعتلاب رسسمعلا ىلا تا ءازعب

 ءاز هلإ لصأو اهم ىلاعت هللا كا ازع ىلا

 اذه ربصلاب هترمأ انالف تيدعو ربصلا

 ىف كلا بحاص لاقو . ىرهزألا مالك
 تربصت يأ هنع تيزمت مهطوق ززع باب

 تينظت لثم تددشت ىأ تززمت اهلصأ
 © ءاذملا ةئم ممالاو تننظل' ْن

 سع لاقي ةغالا لهأ اق «سسإل

 ةعاو ًاسع سعب

 لاق ساع لجرو ةبيرلا لهأ نع فشكيف
 . مدخو مداخك سسع عجلاو مرثك أ

 ةسسعوساسع همج كلا بحاص لقو
 مسا سسمعلاو لاق ةرثكو رافكو رفاكك
 ساملا لسيقو لاق ساع عمج ليقو عمجلا

 ليالوفاط اذا سني س

 :ىشلا سقعاو .

 سسع بثذو هدصقو اليا هيلط ىا



 فز بفسع

 أ | ليقو ليلاب ديصلل بولط ىأ ساسعو
 بلط اذاعابسلا لك ىلع مسالا اذه عقب

 داقني ال ىنلا وه ليقو ليلاب دبصلا
 ءىش لك نم فيفحنأ ساعسلا لدبقو
 أ هلق اذكر بدأ ةسعسع لييالأ سعسعو

 نيرسنملا عاججا ءارقلا لقتو .نورثكألا
 نورخالاقو لبقأ هانعمنورخآ لاقو هيلع
 اذاو لبقأ اذا لاقي دادضألا نم وه
 هلقتو هيف لوقلا يرهزألا طسب دقو ربدأ
 ه ترك ذ ام عيرجي ةغللا ةعأ نع

 زيجولاو طيسولا ىف هلوق 6 فسع زي
 .فسعلا نموه فيساعت بكأر جاهنملاو
 ريغب رمأألا بوكر فسلا ىرهزألا لق
 ريغ ىلع اهعطتو ةالفلا بوكرو ةيور
 8# بوص

 بذهملا نمتليدلا باي ىدلوأ (مسعإ#
 ىبارعالا نبا لق ٠ ةيدلا مس عأالا دي ىف
 ل ماعلا تبحاضو ةضالا أ سس هريغو

 يذلا بتك ىف انباحصأ نم هريغو

 مسولاو .ديلأ غسريف ليمو جاجوعا مسع

 بحاص لآق . عارذلا نم فكلأ لصفم
 . لوحألا نيع ىرحم راج وه لماشلا

 قس مسعلا لمجما ىف سراف نبا لاقو

 ١ لصفم سبي وه ىرعوجلا لاقو . قفرملا
 لجرو مدقلاو فكلا جومي ىح غسرلا

 ىلع

 ه ءامنع ةأرعاو مسعأ

 ىدحاولا نسحلاوب أمامالا لاق «ىسعإلا

 ىلامتو كايت هللا لوق ىف هباتك ىف رسفللا |

 (ىيلربخ وهو ًائيش اوهركت نأ ىسعو) |
 دنع ىهو مهوتو كش ةماعلا دنع ىسع

 ىدعو بجاوو نيقي ىلاعتو كرابت هلا

 هيضاع قد مراسم جرد كرمت لمت

 لمف ىلع هيف م
 ناسف هوجو نم ةأوس م ثتيمأو صضام

 كتي منيسعو اًميسع لوقت

 لمفلا كعب مفتر 5 هدعب مسالا عت ربو

 لثماذك لمفي نأ نالفل ىسعأ هلم ه لاقي

 اكلمثت نأ ىبسعلابو هدعب قلخأو يرحأ |

 ميقج نم هاتعمو لعفقت نأ ىرحلاب لوقت

 هنمو هب ب رثأو برقو بد "١ هوجولأ

 ( ركل فدر نوكي نأ ىسع ) ىلامت هلوق

 . نوكي نأ ىمع)؛ ىلاعت هلوكو 0 ٠

 ىلع وسع ترك و كاذ برق يأ ) اير

 لا لثم اهنأك تراص يح ةنساألا

 ىف ىسع تداجو بيرَتلا ىسع ليوأتو

 ىسع ) للام هلوقك نأ لوخدب نا رقلا

 نوكي نأ ىع) و« ( مري نأ ميد
 ىف برعلا دنع تركك الو ( ِ فدر

 : رعاشلا لاق كَ نأ ارطقسأ مهظافلأ

 هنا هللا 4 ىأأ جرف ىسع
 © معو : |
 رمأ هلتقيلخ ىف موب لك هل :



 ىغ

 : رخآ لاقو

 هيف تيسمأ ىذلا برك ىلع

 بيرق جرف هءارو توك
 و .٠ انه يدحاولا هرث ذام رخآ | اذه

 يلع بنك نأ مي له) لا هلوق يف
 رسكب متيسع هدحو عفان أرق (لاتقلا
 ءابحتفابيف ةروهشملاةحيصنلا ةغللاو ثيملا
 ىنأرعالا نب اءاكح امعفان ةءارقدجوو لق

 هاسعأ امو اذكب ىسع وه نولوقي منا

 ميسع ىوقي ىسع مسملوقو هب ىسعأو
 جشلنم ىسع نأ ىرت الأ نيسلا رسكب
 يع اوأرقت نأ مكمزلي اولاق ناف رحو

 نيتغالي ذخأي نأ هلو اذهسايقلا لبق كبر
 يف ىرخالاو عضوم ىف امهادحا لمعتسيف

 ىف ىلعثلا قحساوبأ مامالا لاق . مضوم

 :؟نأوتيسعلبذ) ىلاعت هلوق ىف هريسنت
 نسحلاوةحلطو مفاث أرق لق (لاتقلا يلع

 ىهو هلك نآرقلأ ىف نيسلأ رسكب متيسع
 . ةديصفلا ةغللا هو معنتلاب نوقابلاو ةغل

 رسكلاب ىنعي منيسع زاجول ديبعوب أ لاق
 . هلثم رسكلاب ىنعي مكب ر ىسع ءىرقل
 مق : 1 ى يدحأ لإ 5 5 - أمعاء هيأ وججأو

 , مدعت ١ نودي يخي

 هياتك ف ىوحنلا ءاسقبلاوبأ مامألا لاقو

 ءارقلا روبمج هي ًالامذهف نآرقلا بارعأ

 | ىسعلوتت لمف ىلع هنال نبسلا حتف ىلع

 رز نم رخق | يح

 5 رمفع 0

 لعثلاو ةنل ىهو اهرسكب أرقتو ىدر لثم
 سع لعاقلا مساو ىشخ لثم ىسع اهتم

 ىدحاولا لق. ا رعغالا نباهاكح مع لثم ا

 كبركنعبي نأ ىسع ) ىلاعت هللا لوق ىف
 ىسع مهلك نورسفملا لق ( ًادومم ًاماقم

 ةئالا ىف ىسع ىع» نال كلذك ناك اعاو

 ىفاناسأ عيطأ نمو عاطالاو بيرقتلا

 مرك أ ىلاعت هلو ًاراع ناك همرح ءىش
 هيطعي الم ءىش ىف اناسفا عمطي نأ نم
 و« كلذ

 ناتغل هيف ربشلا نم رشعلا « رشعإل

 ىف رثكأ ثينأتلاو ريك ذتلاو ثبنأتلا

 ثرداحالا هيمو برعلأ مالكو ثريداحالا

 رشعلا ىف ردقلا ةليل باط يف ةحيحصلا

 ريك ذتلاف ءاج اممو.ناضمر نم رخاوالا
 ىلاعت هلا ىغرىردطلا كيعش ىبأ ثيدح

 مايصلا باتك رخآ ف لسم حيحص ىف هنع

 هّلالوسرنإ » لاق ردقلا ةليل ثيدح ىف

 رشعلا فكتتعا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 سو هيلع يلاعت ها ىلص لاق مطول
0 3 

 سلا لوالا رشملا فكّر يأ

 تيتأمت طس والا رششعلا تنكتعا مث ةليللا

 اذنه « رخاوالا رشملا ىف اهنا ىل ليقف

 هده



 صشع سنع 0014
 هقراش ال ءىّتلل موزالا نيشلاو نيسلاب نم طسوالا رشعلا سلا مديمج ىف وه

 هاوه هموزال قشاع فلككال ليق كلذلو | . ملسو هيلع ىلامت هللا لص ىف نا مالك
 أ مالك م هدع أو

 ني نواس ءدادر ىو

 م ىعسولا

 وهو فورعم رئاطلل شعلا 6 ششع#

 اه وبثو يشمل و نأ .ديعلا عطقن ٠ هع أم

 فقس وأ 5 ةرجش وأ لبج يف هيف ضيبيف

 هع ملا بحاص لاق . كلذ ومن وأ

 م هلأ
 لاقو . .ىرهزألا مالك اذه نشملاؤش هناو

 ىرعزالا لقت امرك ذ دعب نيعلا يف ثيالأ
 لوعتمللو ةقشاعو قشاع لعافلل لاقي هنع

 محلا بحاص لاقو . ةقوشعتو قوشعم

 ىف نوكي بوبحلاب بحلا بجمع قشعلا
 امثعو اًمسع هتشع هتراعدو بحلا فاقع

 قشملاو مسالا قشملا ليقو .٠ هقشعاو

 قشعلاريثك“ قيشعوقشاع لجر و ردصملا

 رضفت ةرجش ةقشمعلاوةةشاعو قشاع ةأرماو

 نأ معزو جاجزلا هلق رتصاو قدت م مْ

 « كلذ نم قشاعلا قائتشا

 بوث الا » ثيددحلا ىف  بصع ع

 وهب ذولا نم ةدعلا يف روكذمو بصع

 رسدسعلا كيعمس ىأ 0017 1
357 

 . ةككعو شو شعو شاشعو شاشعأ
 كلذكو اثع ذا رئاطلا شتعاو لاق

 نم ديبعوبأ لق ىرعزالا لاق . شءشع

 * ىجرداف كشعب اذه سيل مهاثمأ

 هردق قوف هسفن مفري نمل المشد برضي
 ىنجتلا سملت يأ :كشاشعأ سمات :هوحنو
 « كيوذ ىف للعلاو

 8. 1 -كلإ 0 د

 نيتلمبم ةنكاس داص مت ةحوتمم نصعب دله! لئس ىرهزاالا لأ «قسع#

 بصس نيأأ دورب ىهو ةدحوم ءأب م دمحأ امهبأ قشعلاو بحلا نع ىحي نبأ
 « جني مث ايوصممةبصي مث ؟!)افزغ لاق . طارفا هيف قشملا نال بحلا لاق
 نبا لاق ىرهزألا لاق 0 صصع #2 ايهمدحاو بالبللا قشعلاو ىنارعالا نبا

 ١ ضصمصعلا ااوع بن ذلا ب جعيفلتي أ رعالا هنال اًمشاع قفشاعلا ىسو لاق . ةقيشع

 ةقشملا لبذت اك , وهلا ةدش نم ليدي
 بحاص لاق ةحجصم ايلك ص وب ع لاو أ 3 رهأ د يبعوبأ لاق . تكح رث اذإ

 م. اص ايم 2 حن ب ءيثلا صع محلا | لق . ,ماكلا نع داكحو ءاه الب قشاع
 ا مق نيعلإ عتق 1

 0 م
 * صعاصع ص وصعلا عهجودتشاو باصاذا قشملا اتْكعو اقشع قاعي قشع ثيللا
 دشيو 'عمجم ىأ () ىقشعلاو درو ردصملا قدعلاو مس سس شس ت | وا و ةيغ لاق. ردصملا قششلاو مسالا



 لشغ ١ . :

 5 | باتكف رّزكذملا بوضعملا «بضعإل
 وأ ةلامزل هسفنب جحلا نع زجاملا جحلا

 ربك وأ هلاوز ىجري ال ضرع وأ رك
 ةقشع الإ ةلحارلا ىلع كس.تسإ ال ثيح

 هليصفتو ائباحصأ كييع ةديجس أوه ةديدش

 وهو فورعم حضأو بتكلا هذه ف

 ن٠ وهو ةمجعملا داضلاو ةلسمبملا نيعلاب

 وهو داضلا ناكساو نينلا حتني بضتلا

 هنملاقب اولقو ةغالا لهأ هلق اذكه عطقلا

 ف ىرهوجلا لق

 زوجيفثلق فيعضلا بوضعملا حاحصلا

 جملا نع دجاملا ءاهقفلا ةيمست نوكي نأ

 مطقلا نم نوكي نأ زوهيو اذه ابوضعم
 أذهو هتكرح تمطق اهوكو ةنامزلا نأل

 . هتمطق ىأ هتبضع

 | ءابقثلا ظافل أل نوحراشلا هلق يذلا وه
 داضلاب هنوك نم هانك ذ يذلا اذه مأ
 هلاق ىذلا فور ىلا روبشملا وه ةمجعملا
 اهدا! ناكو ريما مساقلاوب ؛أمامالا ؛ ااقو. عيبا لب ريد اجلا

 بوصملا وه ليقولاق< ةمجععملاب ىفارلا

 ةيصغ ىلع برص هنأك ةلموملا داصلاب

 ىضر ىفاشلا لوق . هؤاضعأ تلطمنق

 رطقلا .ةاكز يف رصتخلا يف هنع يلاعت هللا
 هللا رعب ألا ا تا لع
 روؤسملا اوضعم زا ةوهرم لات نم ىو

 / .ةلمملاداصلاو ةمجسملا نيخأببوصغم هنأ

 اضعلأو |

 هاور نم مهو ىواطلا بحاص لاق

 ةمجعملا. داضلاو ةلموملا :نيعلاب بوضعم

 3 ّضأ هجو هلو 06 ىأ

 ضعلا ىرهزأألا لاق 6 ضضع ع
 رشكب يعي تضضع لسفلاو نانسألاب
 .ضضعاو ضع هنم رمالاو ضعأ داضلا
 ناتس الاب دشلا ضعلا حلا بحاص لاق
 لاقي الو ةيحلا ضع كيذكو ءىشلا ىلع

 تضضعو هضعأ هتضضع دقو. برقعلل
 هضضعلاقيواضيضعو ًاضاض ءواشعهيلع
 هل اب هلوانثي نأ ناسللاب ضعلاو ةيميك

 ردصملا كلذكو لمفلاك لمفلاو ىنيني
 سرفو ضاضعو ضيضع تاذ ةبادو

 ضوضع ةقانو ضوضع باكو ضوضع

 ءارغلا لاق ىروهز ألا لاقو . ءاه ريفب

 ءارقلالاقو . فن الا نم نال ام ضاضعلا
 .هنم ذوخَأم نإللأ معانلا لجرلا ىتذ

 ءايلآو دوسأ رع صوصعلابوىرهر 21ل رض رضعلاوىرهز الا لاق

 سيقلادبعدفو دحىف رك ذهكةيلصأ تسيل

 هلخدي ال نيعلا رصتخم ىف ىديبزلا لاق

 هأدبأ سوسلأ

 ناكساونيعلا متنب لضملا (لضعإلا

 جيوزتلا نم ميألا ىف ىلولا عنم وه داضلا

 ةبحصلا نسح نم هتأرما جوزلا عضمو

 ( تاغللاو ءاممالاببرذهت ١ جس 5م



 ف

 ٌنآرقلا صنب مرح افالكو هلم ىدتتنل

 لاقي عنملا لضعلا ةغللا لهأ لاق . زيزعلا

 جيب وزتلا نم اهعنم اذا هعأ نالف لضع
 .اهمضو داضلا رممكب اهلضمي ءاليضعي وهف
 تاضع لاقي قيضلا لضملا لصأو أوثاق
 كزذكو « ابنطب ىف داولا بشن اذا ةأرملا
 مهب تقاض اذا شيجلاب ضرألا تلضع
 . مايعأ اذا ءابطألا هادلا لضعأو «ةرثك
 بارغك نيملا مغيب لاضع ءاد لاقيو
 عدتشاىأ رمألا لضعأو لاضع ةأ رماو

 نهرلا باتك لوأ يف هلوق وضع
 ظذحيأ لمج امنا نهرلا نال بذهملا نم
 ةمقنمو لام نم هنع هكلم لاز ام ضوه

 زؤضع

 مث نبعلا مب ره وضعو هلو وضعو

 باوصلا حييحصلا وه أده واو مث داض

 خيشلا عم تاب وق ةخسن ف وه |ذكهو

 كحوب و ولام هل ههحر فن مهأأ قحسأ ىلأ

 ىلعواولا ميدقتب ؛ ضوعو خس خسنلا رثك أ ف

 لقنلا ثيح نم دساف وأ طلغ وهو داضلا

 ميدقتب وضع هنأمدقت ام باوصلاو ىعملاو:

 هكلملاز ام ضوع ظفحيل هلوتف. داضلا
 ضوع امأ . وضعو ةمفنمو لام نم هنع
 ملسملاو فاتلا ةمقو ميبلا ن 3 - وبث ناغأ ١ .ءارلاإ» . »-  لاما

 ا ةرجأف ةعفنملا ضوع امأو. تكللذ ريغو هيف

 امأو . ءريغو مالنا لابو اههيشو رادلا

 صفغ

 ناذ رهملاو ةيانملا شراف وضعلا ضوع
 هيلع ىلا ودضملا ضوع ةيانجلا شرأ

 لاقي فيك لاقي الو قادصلا كنذكو |

 كاعنكو هومعق نمناسنالا كالم لاز

 ةامس لوقت ان اهمضعب وأ ةيسلت ناسنالا ا

 انباحصأ قاطب ام ًاريثكو ًاراحم اكلام
 ذإ حاكتلا ب باويأ ىف اسال ةرابعلا هذه
 قالطلابو ملطاب اهسنن ةأ أرملا تكل ولو
 ثيح نم اكلم ههابشأو كلذ نومسف

 ىف كلاملا فرسصن هسنن ىف فرصتي هلأ
 نأ ملعأ ىلاعت هللاو فتصملا دارمو هكلم
 نهرلا نركب ىذل ليلا عا عاونأ طبضي

 زوجي هلوق ىف الوأ ؛ كلذ رك ذ دقو هيلع
 ضر ضوعو ملسلا نيد ىلع نهرا ذخأ

 مللعا ضوعو قادصلاو ةرجالاو نملاو
 فلتلاةمارغو ةيانإلا شرأو حلصلا لامو

 * لعأ لات هللاو

 باتك ىف زيجولا ىف هلوق * طع *
 . الأ اهلبأ ىطمي نأ ىلع اهجوزت قادصلا
 هاثلاو ءايلاب طي نأ زوجي ىففارلا لاق
 ليصنتلاو فالعا نم فرعب اهنايبو
 م ةلأملا ىف ىذلا

 هب ميدي ىذلا صئملا # صقع 3

 ةطققلا باب ىفو . ةصنع ةدحاولا فورمم

 . ءانلابو نيملا رسكب وه اهصافع فرعي



00 
 ةفح

 ىذلا ءاعولا وه ءابقتلاو ةغللا لعأ لاق
 وأ دلج نم ناك هاوس ةطقلا هيف نوكي

 صاخملا قاطيو اولاق . اهريغ وأ ةقرخ

 ةروراقلاسأر هسيلي ىذلا دل+ل اىلع ًاضيأ
 مف ىف لخسي يذلا امأت هل ءاعولاك هنأل

 ةثرخ وأ دلج وأ ةبشخ نم ةروراقلا
 ريكحب مايعلا وهف كلذ وحتو ةعومجج

 تددش اذا ًاصفع اهتصذع لاقيو . داصلا

 اذا اصانعا هتصقتعاو ابيلع نصاقعلا

 * ًاماقع امل تلمج
 ي رهز الأ رودنم وأ لاق ةفنعإلا

 ةفعيشم مرا مراجلا نع ناساالا ف لاقي

 ءانعأ هفقحو فيقع وب افافعو ًاتعو

 . فئانع ةوسنو جرفلا ةنيفع ةأرماو

 اع فكلا ةثملا ىلا بحاص لاقو
 ةنع فعي فع لاقي دمحي الو لحي ال عت حم الو ايم ذل

 لجوو فئمتساو فقعتو ةفاطعو افافعو

 ىف لاو تيفع روافع

 ليقو فعلا اركب مو ءانعأو ةنعأ
 لجرو ةرحلا ةديسلا ءاسنلا نم ةفيفعلا

 فيقعلاعمجو هاب

 مجلاو صرحلاو ةلأسملا | نع فو فيقع
 <يىلإ

 ندا بحاص مالك رخآ اذه مجلاك

 . ىلاعت هَل هنعأ لاقيو ىرهوجلا لاق

 نالمفنانعنبملا رصتخم ىف ىديبزلا لاق

 #« ةقعلا ند

 / دقع

 نال ةبون ىأ ةبقع هكرأ «بقعإ#
 بكريو هبحاص بقي امهنم دحاو لك

 رادتسةبقعلا نيعلا بحاص لاق

 لاق . انقاعتو امقتعا لا_ةيو نيخسرف

 بشي هلال اءاقع بالا ىمس ىدحاولا

 5 هعض وم

 ه بألا

 دقعلا محلا بحاص لاق «دقع#
 ًادقاعتو أدقع هدقمي هدقع لاا ضيقت

 .دقعتودقعتا دقو هدقمك هدتنعاو هدتعو

 رازالا دقمك ينم وه اولقو هيوبيس لاق
 فنك برقلا ىف هل ةلرنملا كلب ىأ

 دقملا مجح ةدقعلاو لعثلا لصوأو
 هيف مظني طيبا دقعلاو دقع ممجلاو
 مظنت طيخ داقمماو دوقع عمجلاو زراعأ

 دقعو يبصلا قنع ىف قاعتو تازرخ هيف

 دقعو#ب هبصع هدقتعاو هسأر قوف جاتلا
 دك أ امعدقعو ًادقع امهدقم نيعلاو ديملا

 هدقاعودوقع عمجلاو دوملا دقعلاو أمسدقع

 فيلخلا ديقملاو اودهاعت اودقاعتو هدهاع

 هتزلأ ًادقع هدقي صجلاب ءانبلا دقعو

 داقعأممجلاو ءانبلا نم تدقع ام دقملاو
 دقي امه ومتو برلاو لسعلا دتعو دوقعو
 ديثعلاو ديقعو دّقعم وبق هدقعأو.دقعو

 ةدقع ةئاسل قو را ىح كقعت لسع

 هناسأ يف دقعأ لجرو ءاوتلا ىأ دقعو
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 دتعو هانعو هصرعأ همالك دّقعو ةدقع

 عيبلاو حاكدلا دقعو همزل ءىثلا ىلع

 طب رئاودشلا نم وه ىسراقلالاق . امهموجو
 ءىثلا دقتعاو هماربا ءىث لك دقعو
 محشلا دقعو مكحتسا ءاخالا دقعتو هيلص

 لمرلا نم م ارثملا دقعلاو ربظو ىبنأ دقعي

 حتتفلاب دقعلاو داقعأ ممجلاو ةدقع هدحأو
 .جملا بحاص,الك رخخآ اذه دقعلا ىف ةدل

 هوو لسعلا تد_عأ يرعزالا لاقو
 تدقتعا مالكلا و هتافقع موضعي قورو

 ١ كقاومدعتحو قمم للا ند دقعلا مضومو

 أ يقثيللا لقو . ىرهزالا مالك رخآ اذه

 ديبعوبأ لاق .٠ باكلا هب ص د رقع ١

 عابسلا نم رقاع وأ راج لكل اي ادهو |

 امور أو ديغلأو كل ذيل لدم روقع بلك 1

 دقع هنأك راص اذا باحسلا دقعت نيملأ
 ممجلاو ةعيضلا ةدقءلاو ىبم بورضم

 دقعو ءاخاو الام لجرلا دقتعاو دقملا

 اذا ءادتع هو دقعأ وبف ةأرملاو لجرلا
 لمتلاوهطسو فظاغوةدقع هناسأ يف ناك

 م

 ا 2 2 ادوع دقع دع

 بجي ال ةمئشلا يف موق # رقع ف
 ىرهزالالق.نيعلا حتمي وه راقع ىف الإ

 رتعلوب ىعصالا تعيس ديبع وبأ لاق

 دم لهأ امأف زاجحلا ةغل ىف ايلصأ رادلا

 وهو راقعلا لبق هنمو لق رقع نولوقيف
 | مالك رخآاذه عايضلاو ضرألاو لزنملا
 ىف جاجزلا قحساوبأ لاقو . ىرهزالا

 ماسو هيلع ىلاعت | ٠

 م ةبطا باب لوأىفو .ابهبشأ |

 رهع

 ةروسيف ىلا«: هلوقىف زيزعلا تآرقلا ىناعم

 ىلاعتهللا ىل طار ز نع ةياكح نار عل 1

 اّمعلاو لاق ( رقاع فأر ماو ) ملسو هيلع |
 لخنلا نإ ليق دقو لاق لصأ هلام لك
 موقلا راد رفعو لاق راقع اه لاقي ةصاخأ

 اذاو مظوعم هيلع ىذلا مهاقم لصأ

 رخآ اذه هيلأ اوعجر ةعجنأ هنم اولقتنا

 هلاىلص ىنلا ثيدح ىفو . جاجزلا مالك

 الف 0 نم سق 2

 باكل ن نيف كل 3 هيلع حانج

 نع 00 نييعوبأ لق ىرهز ألا لق

 عسي لك هانعم لاق هنا ةئيع نب نايع

 لا قبذيملا ن

 روقعم هانمم 6 ريقع راجت رم ثيدحطأ

 حيبذلاو ل زيتقلاك لوعتم ى و ليعف ا

 رام دارملاو اهرئاظنو ريصعلاو رملاو |

 ىضرم و ىلنقك ىرقع ريقملا عدجو شحو

 لاق . ءاوس هيف ىثالاو يذلا ىحرجو
 كنسي ىلا اذ يرهر هلا ةيودالا ريقاقعلاو ي هزالا
 لك ريقاقعلاو راقعلا ميشا وأ لق . 1 _م

 ط.سولايف هلوق ٠. هش يف ع تعش كلل

 ةعلملا لدب نهرلا باتكا عد عضاوم ف



 نهرلاهيلا ىدعتي ال رمل وديملا بدك

 فاتلازاكسا و ةلمملا نيعلا مغب انه رقملا

 ايهاب 1| وهو ةليبم ءأر اهدعو

 ؛ تنطو ول ةثوهرألا ةمالا ربهم وأ ة
 نبا لاق ىرهزألا لاق . انز

 راقعالا هعقجو اهرهه 3 را

] 
 .اج 3

 ل

 رقع ليش هايج 3

 دهحأ جا لاو ٠

 ةعرئظملا نبأ لاق ربما رقعلا لبنح نبأ

 لو ابحرف تبصغ اذا ”جرأ ب هد ةأرملا

 ةأرلا هبات باوث ةأرملا رس

 لاقو .يرهزالا هرك ذ ام اذه اهحاكت نم

 ى يبراقلا رفأذاا دبع نسما وبأ مامالا

 ىلع ةأرلا هاطعت ام رقعلا بئارغلا عمج

 اهرقعارضتقا اذا ءىطاولا نالةوبشلا ءطو
 بيلا يف لمعتسا مث ارقع اهروم ىمسف

 لوأىف طيسبلا يف ىدحاولالاق . اهريغو

 | ىلا ءاسنلا نم رقاملا نارع لآ 5

 فاقلامضب ينمي ةأرملا ترقع لاقي دلت ال

 ص ديب وبأ

 ةزوس علآ

 0 0 1 5 ا 5

 اضياناقو لاقمت رقعوةراقعو أرفع رقعت
3 - 

 احتفو فاقلامغي رثعغو رثعو لجرلا رقع

 8 خ0
 لاجرو رقاع لجرو لب. مل اذا اهرسكو

8 0 

 اح ر لاعت هللا رقعأ لاو رقع ءاسأو
 هر

 أءض ها ١ كل هاعااما. 5 معو
 3 طعس صمللا م ةريسم نلةلو ةرقعف

 ثاثملاف

 ىف

 كالام نب نيدلا لاه انخيش لاق

 أاهركو ابحتفو فاقلأ مشب ةأرما ترّدع

 !| |. اذا لجرلا كلذكر ابلح طن اذا
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 تراص مشلاو رسكلاب كمقعو هل دلوب

 ثردحلا قو : لجر )| كلذكو دلت الل

 لاق لسو هيلع لاعت هللا ىلص يب دل! نأ
 مخ / و

 ىرقع» | اهنعيلامتهللا يد ريفص نأش ف

 فلالاب نوئدحملا هيورب 3 6 قاح

 ءايلاب هلوتكيو ثنأتلا نلأ ىع ىلا

 نوصح ال ةعاجج هلق ادكهوهوئون الو

 حيصقح يحص وهو نب :دحلاث ان هأورنع

 ىرقع ىعم كيبع وبأ لق ير هزالا لاق

 ىلاعت هللا ابتلح ىنأ و لاعت لا اهرق 0-0

 مجوب اهباصأو اهدس>ىلاعت ل رقع ىلع

 كربلا باحصأ كيد ”وبأ ل اا «ةلح 2

 ًاقاح رقع وه ااو قلح ىرقع هنوورب

 ءاعدلا ىف برعلا بهذم ىلع اذهو لاق

 لاق هعوقول ةدارأ ريغ نم ءىثلا ىل 1ع

 او م د.. مم الإ راؤل ءاج
 ل ردع زي 2 كيبت ىف 2 اسدخ روش

 ىورتاف ءاعدلا ىف ى بعلو م علو ى جي ىلا

 فنخأ ىرقشو ريم برعلا نعل يمش نبا

 .ىرهزالا مالك رخآ | فههركشي ملف اهنم

 ىرثع ةأرملل لاقو محلا بحاص لاقو

 ىأ ابقل>و ىلاهت هللا اهرقع هانمم قاح
 ع

 الح يف مجوب 5 اما صا وأ اهرعش ّى 0

 يرقعليقو ىوعدك ردصم انره قرش ا

 لقوا ايدو سا مث ةاحمب ام و رقي تأ

 ىأ قلح ىرقع لسبقو ضئاملا يرقعا



 و

 مالك ربثآ اذه اهتلحو ىلاعت هللا اهرقع

 دلت ال رقاع هانم» ليقو محملا بحاص

 ١ برعلا اهيف تعسناةملك اياكلاوقالا ىلعو
 اهانعم ةقيقح ديرب الو اهقلطت تراصف

 هللاولتاقو كادي تبرثك هل تعضو يذلا

 رقعلا محلا بحاص لقو ٠ هعجشأ ام
 ةراقعإ وةراَمع 93 رلاشر 2ع دقوممملا ر ةعلاو

 ًاراقع ترتعو 2 17 < رقت ترفعو

 رقع اهعجو ةقانلا كالذكو رفاع ىهو
 عمسأ مو هل دلوي ال ريقعو رداع ىل جحرو

 3 رأأ اهدشن د ةررخقر دعلاو ًاريقع ةأرملا ىف

 ل وقح ع : ب الث ابي
 و 1

 مل أرفع رماآلا رقعول - ىبع

 تبني الام لمرلا نم

 الو اماينج تبنت ىلا ةلمرلا ىه ليقو

 رهن رقع :طابهبش رقع لاو اماطسو ثلا
 ل

 رقاعلاو ةيقاع جشني

 ذلا ىرقع مهجاو رولا رقعلاو ه هرفعو

 5: ارفع سرئفلار رتعو.ءأوس ىنالو

 - ارفع آه رقتيو اهرق عب ةقأ دنا رقتو هكأوق 5 307

 اهرحتف طقسا يح كاذا< لف اذا اهَرفعو

 فورصم ليعف لكك لذكو اهتم انكمتسم

 ىقايحللا لاق . ءاه ريذب هتافدي لومفم نع

 لاقي ام هنمو هيلع عمت تلا مالكلا وهو

 لبالا رقع ىف هرخاف همحاص رفاعو ءاشاب

 امأ ىريل انبلبأ ارقع نالجرلا رئامتو

 هريغوأ ديص,رم رقع ام ةريقعلاو اط رمعأ

 رقع

 وأ ىب وأ ىغ اذا هتوص لجرلا ةربقعو
 رقعو لتقي فيرشلا لجرلا ةريقملاو أرق

 روظ هك لاو

 رقتعاو أ 3 ًارقع هرقعي ةبادلا

 رقعم و 3 راقعم هك ريد رفعنأو رسبلغلا

 ه2

 3 2 روقاعو رقعو در معو رقعمو

 ردعم ل يل ليقو ل احرلا كرذكو ةبادلأ

 رقعو رن 20 لجرو رقع نأ هتداع الإ

 لاقيالو اهابإ هيأ أ نم لب الأ رقع رغعمب -

 اذك ضرأ ةلكو رافع عسجلاو روسقع

 ًارتعتلخنلا رقعوةيشاملأ رقعب . راقعو راقد

 ةضيبيو تسيف اهسأر عطق ةرقع ىهف

 ضاضتفالا دنع ةأرملا اهيرحتمت ىتلا رقعلا

 اهنالةجاجالا اهضيبت ةضيب لوأ ىه ليقو

 اذا اهضيبت ةضيب رخآ ىه ليقو اهرتعت
 ىف ايضيب كيدلا ةغيب ه ليقو تمره

 ةْضيب هدنع ءانغ الىزلل لاقي و ةرم ةئسلا

 رقهاا ةضيبو كلذب هيبشنلا ىلع رقعلا
 مرتعوموقلا رقعو 3 ال علا ريالا
 ضومحلا رتعو ضوملاو رادلا نيب مهتلخ

 ةقان وهنمقب راثلاماقم ليقو هرخؤم هرقعو

 رانلا رقعو ضوطلا رقع نم برشت ةرقع

 اهمظعم ليقودنم ججأتتىذلاابلصأ اهرقعو |

 ليقوا رلصأ اهرقعو رادلا رععو اهعمتو

 اهرايخ ىأةدي مةلارتعتيبلاأ ذه وابطسو
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 ريع

 صخو ةعيضلاو لونا راقملاو رقعلاو

 تا دا 25١ بك 21 تامكفإ 8 يذلا هدضنو مالا قالا زارع ال عئال

 ا هرايخ عانملا راقع ليقو رابكلا قوقطاو

 انسح ناك اذا هدضنو هعاتم هراقع ليقو

 همزل اراقعو ةرقاعم ءىشلا رقاعو ًاريثك

 هتمزا ندلا ترقاع اهنال رخلا راقملاو

 و نالعأ ورقم ملسمأ نأ قو

 ىلا ليقو اهبراش رقعت يلا ىه ليقو
 هأجخل !رق رقع لجرلا رقعو ركسي نأ ثدلي
 ليقو رخأتي وأ مدقتي نأ ردقب لف عورل

 -كديقو رصقلا رقعلاو رقعلاو ٍشهد رقع

 ءاتبلاليقو ضعب يلعدضعب مدينملا رصقلا

 . محلا بحاص مالك رخخآ اذه عقترملا

 ريقع ةقاث ليمش نبا لاق ىرهزالا لاقو

 مخ اوقلا ف الإ نركيال رقملاو ريتعل جو

 فشك برعلا دنع رقعلاو ىرهز الا لق
 رحان نأل رقع حنلا لعجيمن ريعبلا بوقرع

 ةيمست بدس ىف رك ذو رحنيمث رقعي ريعبلا
 ةرقعو محرلا يف ءاد وهو رهك اراقع رخل

 ةضيب اهنا لاقي رقعلا ةضيبو نايسنلا معلا

 ةضيب ةئسلا ىف ضيبب هنأ كلذو كيدلا

 ىلا ال ةليلقلا ةياممال الثم برضت ةدحاو

 ةرفاعلاو اهواي ريب اهيطعم اهبرب ال
 ىنشنسي يتلا ةيودالا ريقاتملاو ةنعالمل

 ف

 لك ريقاتملاو راقعلا مثيطاوب أ لاقو . اهب

 ده ءاعش هيف ام ثيني تبن مالكرخآ اذ

 * ىرخر# عاام يه الإ

 ىف ةنيعضلا ةصق ىف هلوق « صقع )
 تجرخأف هنعلاعت هللا ضر بطاح ةصق

 باتكر خآ ىف روكذم اهصاقعنم باتكلا

 ءلا رسسكي صاقملا بذهملا نم ريسلا
 برض صقءلاديبعوأ لاق ىرهزالا لاق

 سأراا ىلع رعشلا ىوابنأ وهو رفْضلا نم |
 ةصقع اهعجو ةصقع اهل ءاسنلا لوقت او 9

 ذخأت نأ صتعلا ثيللا لقو . صاتعو

 مث اهيوأتف اهرمش نم ةلصخ لك ةأرلا“

 اهلصرت مث ءاوقلا أبيق قم ىح اهدقعت

 تدختأ ابر ةأرملاو لاقةصيةعةلصخ لكن

 ىوتلا ىنلا رمشلا نم ءاصتملا ديز ىأ |
 مالك اذه اهنلخ نم اهينذأ ىلع اهانرت

 ةصيقعلا كحل بحاص لآقو . يرهزالا
 ىهو صاقعو صئاقع مجلاو ةللصالا

 تصقعو ةصّقع لجرلا لاقي الو ةصقملا

 « اهانث انثي هتادشا اصقع هم .ةبعقمت اه 37

 عساس
 هريغو صال لاق كيع 9 لاق ا ةعيقمل

 ىصلا سأر ىلع نوكي يذلا رمشلا املصأ
 حبدت ىلا ةأاشلا كتيمس اماو دلوي نيح



 ا
 قع

 هنع قاحي هنال ةقيقع لالا كالت يف هنع

 ثيدحلا ىفلاق اذهوحبذلا دنع رعشلا كالذ

 اذا هريغ مساب ءىشلا او.س او مهنا كل
8 

 ةقيقع ةأشلا تيمسفههيش نم وأ هعم ناك

 3 03 ىذلا

 ىرهزالال قو ةفقعو ةقيقح 1 نيدهيلع

 لآق , مام رقي قيفعار همس ثلإ كلذ لاقيو

 أن 2 4 دول وم رعشلا ناف مث

 عطقلاو شا لصالا 2 لعل || ىرهزالا

 : دارا جرف يذلا ةردشلا تيدسو
 5 اذإ اهمال ةتيقعهيلع

 تقلح ىبنالا سار ىلع

 ةحبب دلل ]قو ل اسك امافةميببلا ىلعتم اك

 اهمو رموأبم و 5-59 قشتفا مع 38 ذي ايلا هت هني

 حبب ذلاب .ةصيبذ تيوس 3 أمامق اهاح“ دوو

 َن

 حد ةمإ نطب
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 نالف قع تيكسلا نبا لق . قثلاوهو

 لاق هعويشأ مم نع حبذ د ذا هدلو نع

 قع هريغ لاقو . طي هّقعل هابأ نالف ٌقعو

 ملو ا.يعطق اذا وقع امبقس هيدلاو نالف
 ههح رأمطاقلا قاعلإ مهو |ينم ةععر لعن

 نبا لاق .٠ . قع لحر اضي لاثيو . ةققع

 لاق ٠ ماحرال 1 وعطات ققملا نارعألا

 ليسم لكل لوقت برعلاو ىرهزألا

 هعسوو هرماق ضرالا ىف ليسلا هقشام

 ىهوةتعأ ةعب رأ برعلا دالب فو . قيقع

 ةمرعلا ىلي امم عسأو دأو وعوتمايلا ضراع ا

 نويع هيفو ضر أعلا باعش ةيف قفدُسي

 ةنيدملا ةيحانب قيقع اهنمو ءاملا ةبدع ا

 قفدني رخآ قيفع اهنهول يخت ونويع اهيف | لك كاذكو ديبع ا ممثلا ةئيقما
 هرك ذ يذلا وهو ةمامج ىروغ ىف هؤام

 اولهأ ولو لاق هنعىلاعت هللا ىضر ىعفاشلا

 قيقع اهئمو "ىلإ بحأ ناكل قيقملا نم

 , هلابجو دج للق هايم هيلا يرجح نانقلا

 لاقو . ةيدوألا ةيع الا ىعيصألا لاو

 . ناخ اذا هتلرغ ىصلا ةقيقع ةديبعوبأ

 ع ةقلعلا مدلأو قع كح لا بحاص لأق
 ا

 ميدعلا دقو لاق هتعاط ىهع قش اقوقعو

 ١ واي 1 لأ 5 0
 لمسلد لمعلاو حرلأ مم ىوععلا مطب

 قعو ققعو قم لجرو ردصلاك ردصملاو
 ةتيقعلاو لاق قوقعلا ةقعملاو قاع ىبعب | ن

 قش هنال لفطلا هب دلوي ىذلا رعشلا

 سانلاىف ةئملاليقو ةقيقملاك ةقعلاو دلإا

 رعش تبن لماحلا تقعأو ةصاخ رخو

 قعاو قعل هنبأ نع قعو اهنطب يف اهدلو

 قو و بةعلاو ةاش هنع حبذ وأ هنميفع قاح ا

 ,لماحلا نم ص ليقو لماخلا مئاهبلا نم

 بلط اذاو ق قئاقعو ققع عماو ةصاخ



 ليغ

 سب امقوف ناسنالا لا رئاس | قلبالابلط اولققحتسي

 ًادبأأ نوكي ال ارمأ بلط هن أكف قوقعلا

 / نا لاقيو اقوقع قلب الا نوكي ال هنأل
 مالك ىف لقملاو لاق ٠ مالكلا ىلع ردقي |

 تناك ةيدلان ال الَقعتيمس ةيدلا برعلا |
 لاقت هنأ هجوزي نأ ةيواعم لأس الجر
 لافقق جوزتت نأ تبأ دقو اهيلأ اهرسأ

 : الثمتم ةيواعم لاق اذك ناكم ىتلوف
 اهف قوقعلا ق واب الا بلط

 قون لا ضيب دارأ هلذي ل

 نق ىف ضيبي ضيبأ رئاط قون ألاو
 اهيف عمطي هنأ الإ زرح ىف هضيبف لابجلا
 دج ل الق نوكي الام بلط هنأ هانمف

 وهو هيلا لوصولا ىف عمطي ام بلط كاذ

 دشقاقعوقعامو. ديعب كلذ عم
 زرخ قيقملاو ٍء ءاوس هيف مجْلاو دحاولا

 ةقيقع ةدحاولا صوصنلا هنم دخت رهأ

 قمتملاوءاجو بهذه وصب نئاطلا قمقعو
 مالك رخآ اذه « كلذ نم فورعم رئأط

 8 محلا بحاص

 ىبارعالا نبالق ىرهزالا لاق لقعإ#
 باقلا لقملاو روءألا ىف تبثتلا لقملا

 ةرآ رمادي

 اا ١ . اقعلا فلقلا

5-5 

 هلقمت ام لوقمملاو لق . ناوي
 لوقمم هلام لاقي لّملا لوقعلاو كبلقب
 مل اذا هئاسل لقتعا لاقيو لقع هلام ىأ

 مهلاومأ تناك اهمال البإ ب
 فلكي ناك ل ئاقلا نأأل القعةيدلا تيمسف
 لوتقملاةثرو ءانف ىلا ةيدلالبإ قوسي نأ

 لصأو. هئايلوأ ىلا اههاسيو لقملاب اهلقعيف
 هلقعأ لاقعلاب ريعبلا تلقع ردصم لتعلا

 ىلا ريعبلا دي هب ىثي لبح وهو القع
 اذا ًاثالف تلقع لاقيو هب دشنف هينك

 اذانالف نع تلقعو هتئرو هتيد تيطعأ

 لقمملاو هنع اهتيد تمرنف ةيانج هتمزلأ
 اذا القع هلقمب هنطب ءاودلا لّعو أجلملا

 لوقعءاودلا كلذو هقالطتسا دعب هكسمأ

5 
 ر علا دنع

 0 1 هب 4.4 سا
 ةقدصلا قدصملا لقعو هنطب أاضيأ لقعو

 هفاسو هباكر نب هعضو هر لقتعاو امضبق

 هقاسو هذف' نبب اهلجر عضو ةاشلا لقتعأو

 اذا سانلا اب لقعي ةلقع نالفلو اهبل

 ع لأ | عام
 هةعيرخلا ةليقعلاو ميلجرأ لقع موج را لقعلا يوصل ةريخ انا ىلا لمعلا بنقلاو

 لئاقملا اقملا عمجو امهريغو لبالاو ٠ ءاسنلا نم ىف طروتلا نع هبحاص لقعي هنأأل الفقع

 لقعو ةرب لهل ملا ماق اذا لح اغلا لقعو لقملا نورخآ لاقو . هسلححي يأ كلايملا

 ىدحإ ىلع هيأ اذ هلكعو ًانالف نالخ | نع نانالا « زيبشي ىذا زيسيعلا وه

 ( تاغللاو ءامسالا بيذجت # جس ه م)
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 مدراصو مويلا ذنم لوقعم وهو هيلجر
 لقتعاو هوهرغ اذا هموق ىلع ةلقعم نالف

 لقامملاولقملا دخأ اذاهبحاص مدنم نالف
 اهرمش ةأرملا تلقعو لبالا لقعت ثيح
 ةريبكلا ةردلاو ةلئاملاةطشاملا وهتطشم اذا

 «لمرلا نم لقنقعلاو رحبلا ةليقع ةيفاصلا

 عمجو ضع هضعب لقعتو مترا ام

 هتيقل ًانالف تلتعأو لقاقعو تالقنقع

 مالك رخل اذه القاع هتلمج هتلقعو القاع

 لقملا محلا بحاص لاقو . ىرهزالا

 الاقع لقعي لقع لوقع ممجلاو قحلا دض
 لاق . ءالقع موق نم لقاع وهف الاقعو
 مواعلقعلا داشرالا لوأ يف نيمرملا ماما
 ةلاحتسا مولعلا نمهن ىلع ليلدلاو ةيرورض

 عيمج نم ىلخعأ ريدقت عم هب فاصتالا.
 ذإ ةيرظنلا مولعلا نم لقملا سيلو مولعلا
 لقملا سيلو لقعلا مدقت رظنلا طرش

 نمو ريرضلا ناف ةيرورضلا مولعلا ميمج
 مولع ءافتثا مم لقملاب فصتي كردي ال

 نم لتملا نأ اذهب نايف هنع ةيرورض

 مالك اذه اهلك س يلو ةيرورضلا مولعلا

 لعزتملا لحم ىف سانلا فلتخاو مامالا

 نب احصأ بهدف عاملا 2 مأبلقلا قاوع 1-1 01 ةةحاءرأ ه اع

 ١ لاق هبو تلقلا يف هنأ نيلكنملا نم

 . ةفسالفلا لوقوع نيملكتملا روهمج

 م لقع

 قت وهو غامدلا ىف وه ءابطألا تلاقو

 هلا كلوقب انباحصأ جيتحا . ةقينحينأ نع
 نوكتف ضرالا ىف اوريسي ملفأ ) ىلاعت |
 نإ ) ىلامت هلوقو ( اهي نولتعي بولق مهل
 هلوقبو( باق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف

 ىف ناوالأ » ماسو هيلع ىلاعت هللا لص

 دسكلا حلص ثحلص اذأ ةفضم دسجلا

 ىهو الأ هلك د سلا دسفتدسف اذاو هلك

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لمجل « بلقلا
 نأ مم بلقلل انبات هداسفو دسجلا حالص
 نولئاقلا جتحاو 5 اسما ةلمج نم غامدلا

 لقملا دف غامدلا دسف اذا هنأ غامدلاب ْ

 ةداعلا يرجأ يلاعت هللا نأ باوجلاو |

 لقملا نأعم غامللا داسف دنعلقملا داسنب

 لوقملاو . اذه ىف عانتما الو هيف سيل

 ىلع تباج نيا رداصملا دحأ وهو لقعلا

 هلقف هلقاعو روسعملاو روسيبلاك لومذم
 ءىثلا لثعو هنم لقعأ ن ناك اذا هلقعب

 لقاعتو مهف لوقع باقو همبف القع هلقعي
 لقعو ٍكلذك سيو مهف لقاع هنأ ريظأ

 هكسمأ القع هلقعيو هلقع هنطب ءاودلا
 هتجاح نع هلقعو كسنما هنال لقتعاو | له
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 لقفو هسيح هلقتعاو هلةعتو هل_ةعو هلقعي

 هفيظو دش هلقتعا و هلّثعو القع هلقعي ريعبلا

 نابوكرعلا لقعي دقوتقانلا كل ذكومعارذولا



 لقع

 لقععمجلاوهب طب ري ىذلا طايرلا لاقعلاو
 لاح ىلع. ىأ ىلوالا ميلقاعم ىلع مو

 مهلقامميلعو ةيلهاجلا ف تناك ىتلا تايدلا
 نم هلصأو ميثاإآ بتارم ىلع ىأ ًاضيأ
 | لجرأ وهو نيثللا لاقع نالفو كلذ

 لبالا نم نين ىدف رسأ اذافيرشلا
 ءاوتلا ليقو نيتيكرلا كاكطصا لّقعلاو
 يف حورلا طرغي نأ وه لبقو لجرلا ىف

 وذ ءادو نابوقرعلا كلمصي ىح نيلجرلا
 ءاسنلا نم ةليقعلاو هنم رس ال لاقع

 لك ةليقعو مهديس موقلا ةليقعو ةردخلا
 هلام مئاركناسنالا لئاقعو همركأ ءىش
 لوقاعو هجوم ليقو همظمم رحبلا لوقاعو

 نمسبتلا ٠١ لوقاعلاو هنم جس وعأ أم رهنلا

 ابيل يدنوي ال لوقاع ضرأو رومالا

 وهليقو رمحالا ىشولا نم برض ٍلقعلاو

 هلقمي هلقعو جدوملا ه, للبي رمحأ بو
 القعلقمي هيلا لقعو هعرص هلقتعاو الفغ

 لوقع همدجو نحل لقملاو أجل الوقعو
 أجلم ىأ هموقل لقعم نالفو لرقمملا ودو

 بحاص مالك رخآ اذه لثملا اذه ىلع
 ملا عطب وه لقدلا رم لا مظوق . يلا

 لسيق فورعم عون وق نيملا ناكساو

 ىباحصلا ءوأسإ نب لسقعم ىلأ بوسنم

 ىف الوك ام نبا لاق . هنع يلاعت ها ىضر

 اق فكغ

 لقدم رب بني ًاضيأ هيلاو باسنالا
 الاقع قومنم وأو ثيدحلا ىفو . ةرصبلاب

 لوحلا وه ىذلا لاقملا وه لبق 4 مهتلئانأ

 روهشم هيف فاللعتأو ماع ةقدص وه ليقو
 لهأو ءابققلا نم نيرخأتملاو نيمدقتنل

 ىف الامع ىسب امهالكو ةضالاو ثيدحلا
 : ع ةغللا

 ىهو ةفورعم توبكنعلا 4 بكع
 بلااغلا ىرهوجلا لاق . ةجسانلا هذه

 تايكنعلاؤبك انعابعجولاقثنن أتاااهيلع

 يناتسجسلاماحوبألاقو .ًاضيأ توبكتملا

 تاتوركنع اهعجو ةقؤم توبكسلا

 توبكنعلا رك ذ اعروبك انعوبيك انعو |

 تت توبكتملاث يللا لاقيدحاولا لق . رعشأ|ىف

 ءاوغأ نيب البلبم ًاميفر بسن جسنل ةبيود |

 ممجنو لاق نيدلا سأر لعو ضرالاو ْ

 رغصآوت ات وبكشعلاو بيك انملاو بك أنملأ

 هوبكنعلا لوقت نيلا لحأو ًابيكينعو ًايكينع ظ
 ةثثؤمابمأ اضيأ ءارنلا نع ىكحو . ءاحلا
 #* برعلا ضعب امك ذديادقو

 نوثك اعمتت او) ىلاعت هلا لاق« ف كع»

 ثكعيو فكم نكعلاقب 2 دجحاسملا ق ظ

 ( ةوحعم ىدشأو ]) ىلا 2 : هلوق ِ اذأ ْ لاق( ام < هدحلاو 0 ! ا

 بيذبتلا ىف ىرهز ألا روصتموب أ مامألا | ١

 ةنشهللا لدأ ند مريغو نورسفملا لقا



 قلع نكع .
 يف هنم ناتبح نوكي ةطنأطلا نم فنص ؤ فنكعلاتي دجاسملا ىف نوميقم نوئك اع

 يرهزالا روصنموبأ مامالا ىور . تبث | ىدهلاو) ىلاءتهلوق.مةأاذا ف كعيو فكعي

 يفاشلاءامالا نع ةغلا بيذب هباتك ىف | .ًاسوبحم الق ءاطعو ًادهاج نآذ ( افركعم

 97 ب 7 ىلعلا لاق هنأ ىلاعت هللا هححر أ نكعأ هتنكع لاقي ءارفلا لق كاذكو

 ىف وهو ناتيح هنم مالا ىف نوكي حمقلا لاقيو ىرهزالا لاق . هتسيح اذا ًًءكع

 اذه ريغ ىرهزالا ركذي ملو نيلا ةيحان | وهو افركع فكمي فكن ًامكع هتفكع
 لهأ مامط وهو ىرهوجلا لق اذكو | «تمجر لاقي اك ايدعتم ينمي عقاوو مزال

 لوق امأو ٠ نسمملا ةدعاق ءامنصو ءاعنص

 ماشلاب دجوت ةطنح هنأ طيسولا يف ىلا هلا
 ماشلا ف كلذ فرعي ال هتاف هيلع ركتأف

 ءالضف ضعب رك ذو هيف ناك ادا

 ردصنو فوكملامزاللا ردصمنأ الإ جرف

 فكع لاقي ثيللا لقو . فكملا مقاولا

 كلابقا وهو اقركعو ًادكعفكمي و فكعي
 « كبجو هنع مفرت ال ءىثلا ىلع

 ةبلصةطنح هنأ ب ذهملا ظافلأ ىف نيفنصملا | ىلص ىنلا نأ » ثيدملا ىف «نكمإ»#
 الإ قدح ال دج ءاقتتسالا ةريسع ءأرمس ديس رو ةفدلع فحتلا ملس وةيلع ىلاعتهّللا

 فاطل اهلينس زيفثا ةبيط ىهو سراوملاب | سرولا رثأ ىلا رظنأ ىت أكف ىوارلا لاق

 « ميرلا ةليلق | نم ءوضولا ةتص بابيف روكذم هنكلع ىف
 ناهجوققلملا ةساجن ىف مهوق ناو حتفونيملا مغب ود هنكع هلوق : بذهملا

 ول ىنهي ناسنالا لصأ ىه ىتلا ةقلملا ىه | ناكساو نيملا مشب ةنكع ممج فاكلا
 . ناوحو اهتساجم ىنف ةقلعلا ةأرأا ت تقأ هريغو ثيالا لاق ىرهزالا لاق . فاكلا

 ( ةقلع ةنطنلا انلمج مث ) ىلاعت هللا لاق | نمسلانمةي راجلانطب ىف ءاوطنالا نكعلا
 ظيلثلا دماجلا ملا ةقاءلا يرهزالا لاق | ءانكع ةيراج ليق ولو ةنكع نكملا ةدحاو

 ءاملا ىف نوك: ىّتلا ةبادلا هذه ليق هنمو
 طظيلغ م لكو مدلاك ءأ - اهمال ةقلع

 نكست لاقيو ةنكعم نولوقي يكل هذال

 ضعب يلع هضم 31 اذا نكمل هىشا
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 نسما وبأ ةأاضقلا ىهَقأ ؟ لاق ٠ . قاع © ىلت و

 ةلكز ىف روك ذملأ سلملا سلع

 وهوةفضخلا ماللاو نيملا حتفي وه تابنلا

 عج قلعلا ارا ة هروس رخل ف يدرولملا

 كيوم بطر مد نم ةمطق قلعلاو ةقاع



 قلع

 هيلع رم امي اهتبوطرا قلعت اهنأل كاذب
 بحاص لقو . ةقلع نكت مل تنج اذاذ

 وه ليقو لاق . ناك ام مدلا قلعلا كحل
 |. وه ليقو . سس نأ لبق دماجلا
 | ىفهلوق . ةقلع هنم ةعطقلاو هت رمح تدتشا

 رسكب وه فحصملا قالع لمح ول طيسولا
 رسكلاب ةقالعلا ىرهزألا لاق . نيعلا
 اذكواموببشو ىمي طوسلاو فيسلا ةقالع

 ف هلوق . تاءامجو محلا بحاص هلق
 ىلا مغنا اذا ,طيسولا نم عيبلا باتك

 مضل ص ةقاع هعم تيشب طرش عيبلا

 . يوعدو ةيقب ىبعل م هللا ناكساو نيعلا

 مهماعط ن نم ةقاع مدنع يرهزألا لاق

 اناا ليمشنبا لاقو لاق . ةيقب يأ

 ىفو بيصن ةيقب يأ ةقالع رادلا هذه ىف
 قالعالا ىرهز ألا لاق . ةقالع هلىوعدلا

 لاقيم بص الب امفدو يبصلا ةرذع ةجباعم

 هي كلذ تأمف اذإ هرذع همأ هنع تقلعأ

 قالعلاوهتمفدو اهميصأب عضوما كلذتزمغو

 قالعو لاغشالاو ايانملا ًاضيأصوىهاودلا

 ضع اذا الع قلعت ةيادلا كنمحي قلعلا
 مدلا برشف هقلح نم ةردعلا عضوم ىلع
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 دخأ ىذلا باوذلاو سانلأ نم قولءملاو

 باقلاقلءم وهو ًاقيلعت ابةلعوتنالف نالف

 ىوملا نيملا حيتنب ةقالعلاو اهبحأ اذا اهب
 ةقالع نيعلا رسكب ةقالعلاو باقلل مزاللا

 قفطك اذك لمفي قلعو طوسلاو ثتيسلا ا

 فاوجأ ىف ءادهشلا حاورأ 2 ثيددحلا ىفو
 لاق « ةنلا رام نم قلعت رضخ ريط

 لاقب اهاوفأب لوانتت هانمب ىرهزألا

 هقلس حدق قلعملاو اةولع قامت تقلع

 نم ةقلعلاو قيلامم هممجو همم بك ارلا

 نكي ل نإد هب غل اني ام بكرللاو ماعطلا
 ةيقب ىأ موعاتم نم م ةقلع مدنعو 3

 هب غلبتي ام يأ قالغ ضرألا ىفاموا

 لو اهجوز اهيلع قفني مل اذا ةقلعم ةأرماو

 لعب تاذ الو مبأ ال ىعف اهليبس لخي
 ةغضم قلع وهو سيئنلا ءىشلا قلملاو

 ةقثع هيلع امو قالعأ همجو هب صم ىأ

 ىف قلملاو ةميق اهل بايث هيلع نكي مل اذا
 قالعموذو قالعم نالفوهب قلع ام بوث |

 7 محق
 هلاسأ لجرلا نقرادمو ةموصخا ديد ىأ

 رسكبي قواعملاو قالماو الدج ناك اذأ
 قامت ام ىنأثلا ىف ابمضو لوالا ىف ميلا

 هبيكرتو هبصخ بابلا قيلعتو ءىثلا هيلع
 لاقيو ةيادلا ىلع قلمي مصقلا قيلعلاو

 فورعم تاب قيلعلاو قيلع براشلل |
 رخآ اذه هياع ىوتليو رجشلاب قلمتي | قلع لاقيو برشلا دنع هقلحي قلعلا

 محلا بحاص لاقو ٠ ىرهز ألا مالك
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 وهو هيف بشن ةقلعو ًاقاع ءىثلاب قلع
 قلع لباحلا قاعأو هيفبيشن يأ هب قلاع
 همزإ هي قلعو اقاعىثلا قاعوهتلابيديصلا
 ةنقاعو ةيقالعو ةقلع ف 'ىشلاسذف تقلعو

 دقو بلقل مزاللا بحلا ةقالعلاو+ب تجمل
 قامتواهتلمتو اهب قاعوةقالعو اقلع اهقلع

 قلعلا ىنابحالا لاق . اهب قلعو ابقلعو اهب
 قاعوذا هلاو ةأرملا يف لجرانوكيىوم لا
 نع ىلايحللا لاق.ىنب هادع أذك ةنالف ىف

 ةقالعو بح قلع يق ىف امل يئاسكلا
 بح قلع ىعمصألا فرعي ملو لاق بح
 بح ةثالع فرع امأ بح ةثالع الو
 ماللاو نيعلا تفي لاق بح قلعو حتفلإ
 هطانًاقيلعتهيلعو هئمو ءىثلاب ءىشلا قلعو
 هقلعام ءىثلا قلعتو هب هتنلع ام ةقالعلاو
 هضرقم ىف ام ىه طوسلا ةقالعو هسنن نم
 فمما ودنا ةئالع كاذكو ريسلا نم

 فحصملاو طوسلا قلعأو كلذ هيشأ امو
 دولا ىلع هقلعو ةقالع ال لمج حدقلاو
 اهريغوةييقلا قلعت مك هنلخ ءىثلا قلعو

 ىلع هفقلمتو هب قاعتو لجرلا ءارو نم
 نم بولا قلعو ءاوس طيسولا فذدح

 قلعلاو هب اقلمتم قب اقولعو الع رجشلا

 قاعلاو هنم وهو هريغو بوثلا ىف ةبذجلا
 قواسلا وهو ينايحالا لاق . قلع ام لك

 دورغم الإ هل ريظن ال هوو بلع ن هه هي

 روبغمو روثنموأ روفغمو 5 ةأكلانمب رض

 دقملا قيلاعمو روهزمو روثغم ىف ةغل |

 هيف سحب ام لك نم اهيف لعجيو فويسلا
 الو قلع ام امهالك قيلاعلاك قيلاعالاو

 ءىث هيف قاع ءىث لكو قيلاعألل دحاو
 ىعارلا ةادأ ضعب ةقلعملاو هقالعم وهف

 ام قواعلاو قاعت اقواعو اقلع هب قلعو

 ام لاقيو ةسملا قواعلاو ناسنالإب قاعت

 قاعتي ءىثىأ نيعلاحتمب ىنعي ةقالعاعنيب
 قولعرمالا ىف ىلو رخالا ىلع امهدحأ هب

 مضقلا قيلعلاو ضرتفن ىأ قلعتمو

 اهقاعو ةب ادلا ىلع اهقلعو ةبادلا ىلع قاعي

 ةقالعلاوهمصاخ الع هب قاعو ابيلع قلع
 نالف ىْب ضرأ ىف نالثل لاقي ةموصلا
 روم قالعلاو ةموصخ ىأ ةقالع |

 أضنأ تو ةيئالع ١ !هندحاو بالالا

 ىلع قلعت اهنال ةقالع اهتدحاو قئالعلا |

 فورمملاءاملا ىف دوسأ دود قلعلاو سانلا
 هبتقاع اقلع ةياذلا قاعو ةقلع ةدحاولا

 ىذلا قوامملاو هتمز) العب تالعوتئلعلا
 اللا ق واملاو برشلا دنع هقلحي قاملاذخأ

 فاثال ال يلا قولا نو اهجوز بحت ا
 لاثلا ىلع امهالكو داولا مأرث الو لحفلا ا

 ليقو ردت الو اهنغأب مارت يبلا يه ليقو
 ردت لو اهريغ داو ىلع ثفطع ىلا يه



 أ للغ لقغ
 هريغو يزريلا نبا هطبض اذكو نيققحلا ريخ قلع لاقي مركلا لاملا قاعلاو هيلع

 ىكحو.بذيملا ظافلأ ىلع نيملكتملا نم | قاعلاو قالعا ماو رشث قلع اولاق دقو

 ءاقو ةمجعم نشب اضن يور هنأ نعم نبا | ةقلملاو ةعيدقلا ىه ليقو اهبةسافنل را

 ىنملا حيحص ناك نإو هاك ىذلا اذهو ْ صيقةقلعلاو لجر ان وكي سيفنلا بوثلا
 ه تايأورلأ ىف فورعم ريغ وبف | ليقو ىبصلل ريغص بوث * ليقو نيك الب

 ىرهز ا لاروصنموبأمامالالاقةلاعإ# ١ ىلملا ىنايحنلا لاقو .دولوملاهسباي بوث لوأ
 لوق ىف ىجرتل اعضو نافرح لملو لع | اذكو فيسلا وأس رتلاوأ ميركلا بوثلا

 ىلاعت هللا لوق ىف سنوي لاقو نييوحنلا | نيناحورلا ري نمميركلا دحاولا ءىثلا

 ضعبكران كلما) و (كسنف عخاب كلعلف) ١١ لعأ نواح اةالع قلعو قولعلا هل لاقيو
 لعاف كلن اك هانعم لاق ( كيلا ىحوي ام | ةذاملاقي دحجلا يف ل.متسام رثكأو
 مضاوم اهل لغاو لاق اونمؤي مل نإ كلذ | ملورأ » ثيدملا ىقو . اقواع الو الع
 ىلاعت هلوق كلذ نم برعلا مالك يف مالئامضب « ةنجلا رامث نم قلعت ءادبشلا

 « ( نوقتت ململ) و  (نوركذت علمل)
 كلوتك ي اهانمم لق ( ( كذتي لما) و ماللا حقنب قاع ءارفلا هاورو بيص | هل ءأ | هأ هسا ١

 ى ىنمب اهيكرأ ىلما كتبادب نا ثعبا
 ىأ ثدحتت انلمل انب قلطنا لوقتو لاق

 اهو ظيقلا ف هنرضخ مودت رجش قلملاو

 مهضعبف فاطل قروو قاقر لاوط نانفأ

 اا احر ا ا يا . مإ قاطالا الم ميضع وثينأتل اهتاأ جي
 لعل ىرابت الا نبأ لقو . ثدحتن ىف | دك ثآ ١ انملا ةضلملاو

 نوكتو ى يعمي نوكتو ًايجرت نكن ا 0 را حصل قالو
 ىننظأ هانمم ماعلا جحأ ىلعل كلوقك انظ اق ىرعر الا لاثو . محن للك للا اب" نا فرب م ني | كاق قلع باب ىف ىرهزأألا لاقو . ؟ملا
 طم قلعو ةصم قاع لاقي ىلارعالا نءا

 هايإةبحي هب قلعدت ل اتلع ىمس دحاو ىئمب
 لعل لوقت ىمع يعع ن وكدو جحأس

 نوكتو ىسع هأئعم موق نأ هَ دع '1

 ينمتشت كلعل كلوقك ماهفتسالا دعم 9 ىف بذهملا ف هلوق .هبحأ ام لكمل كلذلاقي
 بأ امو *يدل اه مانعم اق اعاو راكيدع ( نب ةلاضف ث ثيادح ( ققايرلا باب

 نبال اكو ٠ ىمعسا له هانعم ليف اها أ قكر

 برعلا ضعب لوقت تاغل لعل ىف ثيكسلا ا بهذي ةقاعم ةدالقب ىلإ هنع للاعت أ

 موضعي و ىلع مهضعبو ىنمأ مهضعب و ىلع [ | انكهف فاقلاو ةلمهملا نيعلاب وط اذكه

 اماذه ىننأ ول مهضعبو ىنألو ىنأل ءابقتلا ديلعو كيد أ تاياور يف ره



 0 وأ

 ماللاو نيعلا باب ىف ى رهزالا هركذ

 لاق « نونلاو نيعلا باب ىف رك ذو

 كلما ىنمي كنملو كنأو كلل ءارثلا
 ىارعالا نا لقو ىرهزألا لآق

 ةبلمث نبمللا مين ونبو لاق مم ىنبا كنمل
 .كالمأ نودي ٠ كلذنوأوقيكنعر نولوقي

 كنعرلوقي نمبرعلا نمو ىنايحالا لاقو

 ني_لاب هلوق . كالمل ىنعب نيغلاب كنغلو
 : ىرهزالا مالك رخآ اذه ةمجعملا ىنعي

 ىف رسفملا ىببلعثلا قحساوبأ مامالا لاق

 هللال و5 ريت 5 ذ دنع روهشملا هريسطت

 (نودتبت م اسلووكيلع ىت سن مأالو) ىلاعت
 نعو نمأو لعو ل امل تاغا تس لعل ق

 هلل ن* ف نأ ةتس الو ءامأو نعرو

 : ناعم ىلع سانل , ةيحاو ىلاعتا

 كيما لئاقلا 0 ماتسالا ى ب نوكت

 ند الأ ىنعع ن نوك :و ءامبغتسم كو ءامفتسم كلذ تلف

 ىلععي كلذ لل لاقيف نالق ماق لوش

 باجالا ىنمي نوكتو» كلذ ىرأو نأ

 ةالصلا تبجو دقكل وك هفلخأ اه ىنعع
 ىنمع نوكشو «هفاخأ امييأ كلذ لعل لايف
 نأ ىلاعت هللالمل كلوقك يبهلاو ىجرتلا

 نوكي ىبع ىنمي نوكتو ؛ الام ىقزري

 7 سالا غلبأأ يلعا) ىلاعت نو فوقك دارب ام

 ىلاهت فوقك ءازلا ىلع يكىنعب نوكنو
 (نوهقفي مهلعل تاي.آلا فرصن فيكر ظنأ)

 لل

 .ىبلعتلا هرك ذاءرخآ اذهنوبقذي يكل ىأ
 لغشي ثدحلا ةلعلا مكحْلا بحاص لاق

 اذهولجرلا لتعا دقو ههجو نع هبحاص
 هنملاقب ضرملا ةلعلاو ببس يأ اذه دلع

 لجرو ىلامت هلل هلعأو لتعاو لع لع

 فلالا لالتعالاو ةلعلا فورحو ليلع

 اهتوبثو اهنيلل كلذب تيمس واولاو ءايلاو
 براقتملا ينلولملا ةظنل قدساوب أل معتساو

 يرأو عراضللا يف هلمعتساو ضورعلا نه
 ءاج هنأك دئازلا حرط ىلع وه 'ءأ اذه

 هلدجو الف الإو هب ظنلي ل نإو لع ىلع

 ىف لواعملا ظنا نواممتسإ نوملكتملاو
 ةلق# ىلع اهنم تسلف ةلجلابو ًاريثك اذه
 هللا هلعأ وه انإ فورمملا نآل جلن الو
 ىلع نوكي نأ الإ ميالا لهم ويف ىلاعت
 *نونحم مطوق نم ةهيوشس هيلا بهذ أم

 ةيالسو .هةلنح ىلع ماج هنا نم لولسعو

 اهنع ءانغتسا مالكلا ىف المعتسي مل نإو
 اما لسو نج اولق اذاو لاق تلممأ
 اولق م لسلاو نونا هيف لمح نولو#ب

 .كلا بحاص مالكر خآ اذه لصو فرح

 لجدذ عما لوقف ىدحاولا م مامالا لاقو

 اناا مز
 جلخ ىذلا 35 اوعبا سانلا ا

 لاق ( نوقتت لما مكلبق نم نيذلاو |

 نوكتو ًاجرت نوكت لما ىرابنالا نبأ |
 برطقو سن وي لاقو نظن وركنو يك ىعمب



 3 ولع : للع
 وب ىكحو . ديزم ريغ ًادحاو افرح اهلل لاقو . ى ىنمع برعلا مالك ىف ىفأت لمأ

 سكب قلطنم ديز لما ليقع ةغا نأ ديز نييطاخمهل عيمطت و ةيجرت ةملكل ملهيوبيبم
 ديز وجو لما نم ةريخالا ماللا | أوسقتت نأ عمطو هاجر ىلع لع اونرك ىأ

 يتلا دم نب بمك 5 لمين 5 ىلاعت هنا ةبوقع متدابعب
 ًايناثتوملاعفرا وىرخأ وعداتلقف | (ى هذ وأ ركذشيهلهأ) نوعرفةصق ىف لآق

 بيرق كانم راوخما ىأ لمل كعمطو اكئاجر ىلع امثأ ابهذا لاق هنأك
 ةديعوب |لاق شفخ الا نسسملا وبأ لاقو | لوؤي ا لاعو كلذ ءارو نم ىلاعت هللاو
 اهب رج نمقغل ىفاحوتفم لعل مالممسهنأ | مالك رخآآ اذه رلعأ ىلاعت هاو هرمأ هيلا
 : رعاشلالوق ىف قحساوبأ لآق كزذكو . انه ىدحاولا

 ابيلع ىننكمي هللا لعل | يف زيزلا نآرقلا ىناعم هباتك ىف جاجزلا
 ديسأ وأ ريعز نمآراو ايف لاق (نوقتت مكلمل )5: آلا هذه
 لاقيه رداون يف ديزوبأ لاق ىرهز الا لاق | ىك ةنالا لحأ دنع 39 اههدحأ نالوت
 تناك اذا ةلع انبا امهوتلع نمناوخا امه | ىف هيوبيس هيلا بهذ ىذلا و لق . اوقتت
 تالملاونب مهو دحاو بأالاو ىتشامامأ لجو زع هللا لق اكمه حرف هنأ اذه لئم
 نم اذه لك تالعو ةلع نم ةوخأ مو ( ىشخي وأ ركذتي هلمل ) نوعرف ةصق يف
 و ىخأ وهو ةلع نم نآوخا نحو مبمالك | للاو كتاجر يلع اهثأ ابعذا لاق هنأك يأ
 مو نيترض نم ناوخأ امهو ةلع نم | جاجزلا لق اذكو . كلذ ءارو نم ىلاعت
 لاق . تالملا دالوأ هو ةرض نم اولوقي | كلذك ) ىلاعت هللا لوق ىف ىدحاولاو
 لاقو . اهب تول ةأرلاب تالعت ىعمصألا | هانعمالاق(نودتبن يك لملهتابا ركل هللا نيبب
 هب لتعاو رمال للطن كحلا بحاص | روك دقو هتياده ءاجر ىلع اونوكنا
 هوو ثيدحو ماعطب هللعو لغاشت | ةريثك عضاوم وم ىف لوقلا اذه ىدحاولا

 تالعتو اهسافن نم ةأرملا تاعنو هلفش | حتذب ىنعي لعلو لعل مكحلا بحاص لاقو

 تابمأ» نم ةلعلا ونب وتر رهط وهنم تحرخ 0 لعك قافشاو عمط اهريدكو ةيئاثلا ماللا

 01 ل اللا ( نيوحنلا ضع ٠ لقو لاق

 لاق

 رح

 ايمهحو |
3 1 1 

 دوجسلا ىناب ىف مهوق اأو ( راع هيوببسامأو . لع وه امأو ةدكؤم ةدئاز
 ( تاغللاو هامالا بيذمت + ج 5



 فا 4
 ووسلادوجس هيلعف اذكل مف اذأ ةوالتلاو
 ىلع و عمتسلا ىلع ةواالستلا دوجعسو

 ه1 نأ ع
 وهسلادوجعس نأ ع ةيقلد 2 ايشأو ء ءىراقلا

 لاقف فالخالبان دئعناتنسةوالتلادوجسر

 دارا لب باجيالل تسل أتهىلعةلففا ىف رأا

 رر 2 م اريثكو لاق بايحتسالا دكأت

 نيتاد يف باحصألا مالك قاذه

 دقو لاق ان 07 د

 كلذ َّق مدزللاو بوجولا طول نوأيعتسا

 نعي تاق ا. باحتسالا دك ُئ دارأاو

 لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق ىنملا اذه

 م مدارمو نثدجسلا

 اذاو لت لك ىلع بجاو ةعجلا لسغ »

 هعمس نع ىلع قُل ىلاعت هللا ديخ سامع

 ن4 ةةوسلا نأ

 لادم الو ثيدحلا ف هد

 4 هيأس كيطعيمأ ( ىلاعت ل دس نم د دسأ

 كوعل ىعم بنما ند ناعالا يف هذ

 كيمعلا م ةدمعلاو ملا سكب وه دصقب

 دعو دمع ةعيحو فورمم دومعلاو هيلع

 داصض دمعلاو امهحتتو ىملاو نيملا يحفل
 أ 3 17 1

 . فورعم تايانلا ىف أطلنا دمعو أطخلا

 رمح

 ةدمع نالفو هب كسنما ىأ داملا ىلع
8 

 © مهوذي مف هلودمتعب يأ ةموق

 0 ا
 جلا اوعاو ) ىلاعت هلوق
 « إ حا
 هوق «رامعر# اي دا 5ك

 ذوخأم ةرمعلا ىو رهز الالات ( ( هلل ةرمعلاو

 نالف انانأ لاقي ةرايزلا وهو رامعالا نم

 رامعالا لاقيو لاق ٠ ًارئاز ىأ ًارمتمم

 ةرمعلابءرحملل ليق اما ليقو لاق . دصنلا

 . رماع عضوم ىف لمعل دصق هنأل رمتعم

 نم اهلصأ جملا يفةرمعلا يرهوجلا لاقو
 نيملا مشب يرمعلاو رمعلا عمججلاو ةرايزلا
 ةروهشم روص ثالث افو ةبطا نم عون

 نم ةقتشم صو اهريغو بتكلا هذه ىف

 ىقرلا نأ ءارلا باب ىف قيس دقو رمعلا

 لاق . ةيلهاجلا تابه نم اتناك يردعلاو

 ًادحاو المج نائيش هيورمع يرهوجلا

 7 ريكلا ىلع ىبو هيوبيس كلدتو
0 0 
 همشف تاومصالل عراضم يجعأ هرخآ

 تررم تلقف تنون هتركذ ناف قاغب

 هتينث ف دربملا رك ذورخ اهي ور وهي ورمعب

 ذو . ثومورمعلاو ناهورمملا ةمهحو

 هيوبيسو هيورع اذه لاق نم نأ هريغ
 همجوهانثو هب رعافهيوييس هيورعتسأرو | د.ءلاو دنعلا ءارقلا لاق ىدحاولا لاق

 طااحلا تدع لاق هباع

 أ

 ىلا كمعلا م

 2ك لجر مس و يود ر ربما هطر مشو دومعلاو دايعلاو مدأ 0 مدأك دومعلا مج

 بصنأا اهطقسو رع نسو هندي اق رف واولاب

 هلق رومع يلع عمجيو اهقحلت فاأألا نال | طئاخلا دمتعا هتعداذإ ميلا مفي هدمعأ



 رب

 بيذه رخآ فىرهزالا لاو .ىرهوجلا
 فواولا تديز تاواولا باب رخآ ىف ةغللا

 اذكهوور رم 00 لقثأ رخو 0 رعوودو رع

 يف ساحتلا رفمجوب أ قرثلا اذه ركذ

 تربع ىرهوجلا لاق . باتكلا ةعانص

 رومعم ىأ رماع ويف ةراع هرمعأ باركلا

 ىأ ريمع ناكمو قوفدم يأ قفاد لثم

 ةلبقلا لابقتسا يف بذبملا ىف هلوق . رماع
 ىتحهمزلي ال جملا ىقو هتراع ف بكر اذا

 ىزربلانب!لاق.نيملاحتنب ىح هتراع دج
 بدذيملا ظاقلأ امهحرش ف شيطاب نبأ م

 امحتفو ءانلاو يملا ديدشنونيعلا حتتفب 0-6

 بكر م صو ميلا فيفختب امريغ اهرك ذو

 نم ةبيرق وأ ىبصلا دهم ةئيه ىلع ريخص

 معتفي ةرامعلا نم ةذوخأم ارلعلو هتروص

 ءىش لكي مو جلا فينو نيملا
 جات وأ ةوسنلف وأ ةءاع نم كسأر ىلع

4 
 ةيئهو

 يرعوجأ أ ويرعهزاالا ةيل| هكذ كالذ ربغ وأ
 وذ يرهوجلا نكل ةديبع ىلأ نع

 رامع لاق ىرهزالاو هرخآ ىف ءاهلاب ةرامع
 ترمع لاقيو ءاه الي
 رهعوةرمأع ىهو ةرامع ميلا مضب اهرمعأ

 هلمج ةريغو ةئكس ناكللا نالق
 لاط لج 8 ر ايف ميملا حتشب | راع
 رسكلابرمعورمملا سكو نيبلا حتفب هرمع

 اههبشأ امو رادلا
 سخ أل | 5

 ذل
 دض رادلا ترمعو هيف ماقأ ناكملا ًاضيأ

 نع امحتنيو برطقنع ممملا مب تبرخ
 مضب ةرمعوةرمعو ةرمع لاط لاقيو هربغ

 : | ناكساو نيعلا مغيو ميلا و نيعلا

 مسقلاىف اومزتلاو ميما ناكساو نيعلاحتفب و

 جاجزلا لاق . نيعلا حتتفب كرمعو كرمعل
 ةرثكل هوراتخاف فخأ حمتفلا نأال هريغو

 ىلاعت هللا لوق ىف نورسنملا لاق . مسقلا

 هانعم (نورمعي مهتركس ىنل مهنا كرمعل )

 هللا ىلص ىتلل باطخ وهو لاق كئايحو
 ةيا هذهو جاجؤلا لق . ملسو هيلع ىلاعت

 ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ليضفت ىف ةئيظع

 ةدموليقو كشيعو هانمم قو لسو هيلع
 ركبوي أنار معلاوىرهزالا لاق . ايحكلئاقب
 هلال رمع بلتق امهتعلاعت هلا يضر رمعو
 لبق نيرمعلا هبش ليقو نيمسالا فخأ

 ءاج ام ىنعي نزيزعلا دبع نب رمع ةقالخ
 هللا ىضذر نامعل اولاق مهلا ثيدحلا ىف

 نيرمملا ةريس كلست رادلا موي هنع ىلاعت

 فيك ليقنافةديبعوبأ لاق ىرهزالا لاق

 وهو هإبق وهو ركب ىلأ لبق رمعب د

 نوأدبي اذه لمقت برعلا ناف هنم لضفأ
 ملسو رسصمو ةعبب ر نولوش

 ةداتق نعو ًاريثك الو الياقك رو رماعو /

 7 امني نويف نارمعل ا قنعأ لاق هنأ

 8 لوق ىف دالو ألا تابمأ اكاللا



 قمع 3

 دبع نب ردعو باطختأ نب رمع نارمعلا
 مل هنأل ىنسي اههنع ىلاعت هللا ىضر زيزعلا

 ع ةئيلخ رمعو ركب ىلأ نيب 595

 ابمضو نيعلا حم قمعلا «قدعإل

 «هميشوىداولاكزذكو اهوحنو رثبلا رمق

 بألاوأ م هلأ ىرهزالالاق معلا

 تدمع لَ دنيز وبأ لاق ديبعوأ لاق

 .الاخ تاوخت هلثمو امع هترعد اذا لجرلا
 ةمومعو ًامامعأ معلا ميمو ىرهزألا لاق

 لاق الو مع انبا امهلاق تركسلانبا لاق

 لاقي الو ةلاخ انبا اهه لاقي و لاخ انبا امه

 ١ نم ةمايعلاو ىرهزألا لاق . ةمعانبا امه

 دقو مئامملا م.جلاو ةقورعم سانلا سابل

 8 هاو سب معاو لجرلا اهموعلا

 ممم دق دوس اذا لجرال لوقت برعلاو

 اوناكو برعلا ناجيت مئامعلا نأ كلذو

 ةمعلا ْن

 كناكوءا رح ةيأعدومع الحر أودوس ذِإ

 عار طم 1!” مار كم1
 و يسم هل لاقبق أن واق موس 2س رفثأ

 ناك اذا لوف معم لحر ب رعلا لوقتو

 ثيللا لاو ٠ لرعألاو ماس عالا م

 مدع هيف لاقيو

 لم معم ل احر لاه نكلو هرجغل ةفمسأ و

 مهو هلضفو هربب سانلا م ناك اذا

 ديسلا مدعلاو ممم 0 رمأ حاصن ىأ

 ماوع 3 أداب ةمرومأ م هلأ هدم يذلا

 قر هر "لالة .اغبأ لو

 سيل ريتك هلا ةأئمم ا

 * ةلاو. هاكي

 ٍض

 هلصأىف اذكو .يرهزألا مالك رخآ اذه
 بحاص لاقو . اهيف ىلا رسكب لم معم

 اأكرخ و نظن >2 ع 42 قف ا!لاكو . ريظأ وهو امبمضب مكحما

 لاوغأ لاو مانع ذل ريثكلا لوما معملا ا

 رفسلا مهلوت . نارسكي دقو موهركلا

 كلذ وو ماع رذع ضرملاو ماع رذع

 ةضاحتسالاك ردانب

 ىف هلق . رثك الا بلغألا وه هنأال

 هياعتغص ناو مميتلا باب ىف بدلا
 ان ويش ىلعدانطبض اذكه همعابارت حيرلا

 وئتسأ ىأب انفرع اذكو تلمبملا نيملابهمع

 بذيملا طظاذلأ ق تيأرو . وضعلا عيضج

 القنيمامالا شيطابنبال مث ىزربلا نبال

 تلق هاطغ ىأ ةءجعم نيذب وههمغ هلوق

 ةفلا لهأ لق دقت اضيأ يوحص اذهو
 . لع آىلاعت لاو ه هتيطغ 3

 عمجلاوبألا وخأمعلا كحل بحاصلاقو
 لإ ثتدمغ

 أولخد|هيوميس لآ ٠ ةموعو مومعو مامعأ /1

 ةلوعيلاهريظنو ثوأتلا فيفتا ءاهلا اهيق

 ىدأ ف يبأرعالا نبا ىكحو ٠

 فيعضتلا راب اماب نوموعأو معأد ددعلا

 اذه نكل نوعأ ملا ناكو عمجلا عج
 امو ةمو.هلاردصملاو ة هبط ى

 ةلوحفلاو

 ْ طل مهم لجرو تمم دقلو ع كنك

 ًارع٠ هذا لجرلا معتساو مامعألا رسمك |



 5 قنع ممن
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 # شفخ الا هل ىع هن وعد ءاسألاةتممعتو اع هاعد اذأ ةييعتو

 ىكفكر ةفيحج ىبأ ثيدح ىف ة(زاعإل نبا امهو هانبتو هايأثو هاخأل لوقت اك ًامع

 ىلاعت هلا ىلص يبنلا نأ > هنع يلاعت هللا | ديرن اعإ كننأل هينثت الو معلا درفت مع
 زكر ءارمح ةلح ىف جرخ ملسو هيلع ١ هذه ىلا فاضم اهنم دحأو لك نأ

 اذه 4 ءاحطبلاب اهيلا لصي لمحل ةزنع | ةفورممةماعلاو . هيوبيس لوق اذه ةينكلا

 نيعب ةزئملا . هتحص ىلع قذتم ثيدح عججاو رفذلاو ةضيبلا نع ام ينك اعرو

 . ءاه م تاحوتؤم ىاز مث نون مش ةلمهم لاق ىنايحالا نع ةريخالا ماهيو ماع

 فصن لئثم ىه هريغو ةديبعوبأ لاق

 .حمرلا نانسل شم نانس اهيفلوطأومرلا

 فالخت اهلفسأ يف اهئانس نكل مهضمب لاق
 © هالعأ ىف هئائس ناف حمرلا

 ناكسأو نيعلامغب فلا 4 فنع

 نم هترك ذ ىذلا اذهو قفرلا دض نونلا

 صن نفث ةغالايثك ف فورعملا وه همض

 . بيرلا ةياهن ف ريث ألا نبأ هبض ىلع

 لوقت قفرلا دض فنعلا ىرهوجلا لاق |
 هب فنعو نوملا مب هيلع دع هنم

 مه امع اوعضو ا لوقت برعلاو ىتايحللا

 مسج ةمامع عمج نوكي نأ امذ عانفرع

 ةحلط باب نم نوكي نأ اماو ريدكت

 ةماعلاو مولمش مهمعل مل رمألا ميمو حلط حلطو

 كالذب تيمسيلمت لاق . ةصاخلا فالخ

 هاكح ةعاجلا معألاو رشلاب معت اهنأل

 3 الكلا فسيلولاق ديزىلأ نع ىسرافلا

 نوكي نأ الإ اذه ريغمجلا ىلع لدي لمفأ
 ءاعمالا رهىذلا رمالاويورالاكسذجمسا

 يذلا اذهو محلا بحاص مالكر خآ أذه

 دوكربقفر هل سيل يذلا فينعلاو ًاضيأ ب ةماعلا ةيمس' ببس ىف باعث نع هاكح
 1 7 رييعتلا فينعتلاو فنعمجلاو ليما ملعأ ىلاعت هاو ربظألا نكل لمتع
 « ءافلاو يملا مضب هلوأ ءىثلا نا وفنعو | ةيسنلا مبترثكو مهمومعل كلذب | ومس مهنأ

 قذملا محلا بحاص لأق # قئع إف | لمحلا يف سرأق نبأ لاق . ةصاأا ىلا

 ركذي هسجلاو سأرلا نيبام ةزصو قنملاو | موع ركلاماععالا ريثكلا مسعملا ىرهوجلاو
 امأ < نعل ا 1 2
 نم ليقو , ايسلعخعا لاخذ هنلاو ثنو | ناهد 5 رخو هلآ .٠ راطلا ةيهعت 1

 , دس لاق . ركذ ففخ ندو ثنا لقث | لاقتانأ ثالثمع معزا ومع نبأيو ىع نب

 ا ! ا اهمهحجو قنع نه بفم قنع | ىلا بوسنم هل 0 مع ىلا ةيسنلاو
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 قدملا لوط قئملاو ءانبلا اذه اوزواجي

 ىثالاو قنعأ رهف اقنع قع لاي هلقلغو

 قنعم لجرو اقنع

 هقئاعو ةليوط ةقنعمو هاقنع ةبضهو قنعلا

 هقنع نم ةةلع قدأف همزتلا اقانعو ةقئامم

 برحلا ىفقانتعالاوةدوملاىفةقتاعلا ليقو

 هقنع ف قنعأ باكو قئاعملا قينعلاو

 بلكلا قنع يف مضوت ةدالقةقنمملاو ضايب
 لحرلا ىفةبادلا تقنتعاو اهايإهراقهةنعأو

 ءلاأإب 5 <. -
 لاذ هيك هن معشس ت١ رهأ أ . دعت

 2 رم

 فيصلا ءاتثلا قنعو اهقنع تجرخأف

 قتعوقانعا عقّطأو هلوأ ءىش لكو ةنسلاو

 قانعالاو ماك ممجلل !أودنمش رشأام :ليطلا

 ركذت سانلا نم ةعامجلا قنعلاو هاسؤرلا
 وصاح 5

 ىا اقنع اقنع موقلا هاجو عخاك عمجلاو

 6 ةقباس يأ ريدا يف قلع هلو فئاوط

 طسنملا وه ريسلا نم نيتصتني قنملاو

 هو ةبادلا تتنعأو قينعو قلع ريسو

39 
 رقص

 ءاقنعلاو ةيهادلا ءاقتعلاو ى ريكلا 0
 ءاقنعلا ليقو باقعلإ لا سي م
 لصأ ال ةماك بر 7" اطاشإ ايوا لصأ الة 07

 . ةبرغمو 053 ءاقنع ةيهادلا اوم

 اهقنع ىف ناك هناا ءاقنع ثيم ليقو

 امف ءاقنملا عارك لاقو . قوطلاك ضاسيب

 سمشلا برغم دنع نوكي رئاط نومعْي
 لاقو . محلا بحاص مالك رخآ اذه

 مهقانعأ تلظف) لجو رع هلوقىفىرهزألا
 قانعالانيرسلا رثك ألاق(نيمضاخ امل

 ةغن ؤءقئملاوع باقرلا ليقوتاءامجلا انه
 لالا نم قل قنا مشع هركذ دقو
 ىفوءًأرش وأ ناك ًاريخ لمعلا نم ةعطقلاو

 39 ةانعأ لوطأ نونذؤملا » ثيدملا
 رثك أ هائءم ىاارعالا نبا لا لاق « ةمايقلا |

 قئملالوط نموههريغ لاقو.العأسانلا

 قو بركلا 2 دشموي سانلا نأ قانعلاو ة رخل قانعلاو قينعو قانعمو قيعم

 منذو نأ نوبكرشم طاشنلاو 4 ورا ْ قونعو قئعوقنعأممجلاوزمملا نم ق ةلإ

 ةقنمملاو ةدالقلا ةقنملاو ةنجلا لوخد ىف | مريسكم امأ يلاعت هللا همحر هيوبيس لاق

 باب ىلع ناقنسي اناك اذأ لمفأ ىلع هايإ
 ضرالا قانعوقون ملا دلت قاضمةاشولمف

 ديصي ربظلا ليوط دبنلانم رئضأ ةبيود
 ةيعادلا قانملاو ريطلا يح هىث لك
 تانبنف طسو ألا مجنلا قانعلاو ةبيفعاو

 ىلع كلذ ناكو ةبيود ديدشتلاو ملا م ب

 نمىن لإن قانعلاو هعدق ىأر مدنا قع ا

 ابمهجو ةنس اريلع تنأ اذا ملا دالوأ ا

 ددعلا ىف نولوّشو ردا ممج اذهو قنع

 ىأ نيقنمم ارقلطلاو قنعأ ثالث لقألا



 ْ نع

 لجرو اقانعأ قنعأ هيلا تقنعأو نيعرسم

 تقنعاو قينادمو نوةنعم موقو قنعم

 1 | 5 تمد# مىجنلا تقتعأو تياغ ايرثلإ

 مالك رخآ اذه قباسلا قئعملاو بيغملل

 رعملا دالوأ نم قانعلا فو ىرهز الا

 © ةرئملا لصف ىف قبس مالك
 ىرهز الاروصن.وب امامالا لاقة«نعإل
 نونلاةك اننعنوي وحنلالاق ندع ل ف ىف

 لاقيكنعنا زوتلا دعامو ول عطوف رح

 ديزوبأ لاق .

 ىمملاكدع !ذذخ لاقي كلنع ديزت برعلا

 ءارغلا لاقو لاق . ةدئاَز كنعو اذذخ

 سقو ميك نأ مروج ندو شيرق ةفل

 تناكاذا نأ فا نواعجي مهرواجن مودسأو

 ىع حسنتو يع فرصتا

 لوسر كنع دبشأ نيل ًائبع ةحوتقم

 لاق . ف نيتيلا ىلا !وعحو و !ذاَذ هيأ
 امك 6 اك مولا اس

 ىبععي كنما لوقتو كن ال لوقت برعلاو
 5 7-0 مم < 1 1 هع
 نوحي نع مما بحاص لاقو . تالعل

 لاق . ةنع نم موق ليلدب امساو افرح

 نع نم نوسلا فذح زو قحسأ وبأ

 نم نون فدح هل زوهب اي رعاشال زوجي
 الإ نيئكاسلا ءاقتلال وه اعإهفذح نأكو

 فحم رثك أ رعشلاف نمنو:فذحنأ

 رثك أمالكلا فزملوخد نأل نع نون
 د نع لوخد نم
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 رسكب ىه نانعلا ةكرش موق (ناعإل
 لاق ىرهز ذل لاق. نول فينو نبيملا

 ق اك رتشا ىأ نائع ةكرش هكراش 5 ارْهلا

 نع

 تيكسلانبالاقو:ضرعىأ امطنع ءىش |
 هىبث ىف اكرتشا ىأ نانع ةكرش هكراش

 هايرتشاف ضرع ىأ امل نع هن أك صاخ
 امه ريغ لقو ىرهز ألا لاق . هيف اكرتشاو
 لك ةضراءلل نانع ةكرش هذه تيمس

 هيحاص لام لثم لاي ةيحاص امهثم دحأو

 لاق ءارشو ب هلمع لثم هيف لبعو

 ةضراعم هضراع لاقي ا ةفاعمو انانع هناع
 انانع ماجلا نانع يمسو لاق . ًاضارعو
 ةبادلا قدع ىحفصىلع نيريس ضارنمال

 تننعأ ىئاكلالاق . هلامشو هني نع نم

 مص سلال وءاناتع هل تامع اذا ماجلل
 ترسع . اسطر نك رقلا بسامط فل لاب هتنعو سرفلا ت ع

 يق لاو ٠ انانع هل تلمع اذا نلألا

 5 ا
 ىسو ميطاوبأ للثو ةدعأ نانعلا ع

 نم هل ن نع هيل 3 اونع باتكلا ناوئع

 تر امل نائئع هلصأو لاق .٠ هتيحأت

 ناواعلاقن هموق ًاراواهادحات تملقتانونلا

 ءم يظأو فخأ اهن هي يال ن ونلا لعج
 نم ريع ل

 هرهظن ءىّشِإ تالدتسا املكو لاق نونلا

 تنئعو لاق هل نأوفع وسهف هربغ ىلع

 ينممب هتنواعو هتنونعوهتنئعأو باتكلا
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 ناونعلاىف ةملا ناولعلا ثيللا لاق . دحأو

 نم قئشم رك ذ ايف وهو لاق .ةديج ريغ
 لاقو . يرهزألا هركذ ام اذه ىنملا
 ن ونعو ناعوةنعأن انما عمج محلا بحاص

 ؛ ةنعلا ج وزلا بويع يف مهوقو

 000 لجرلاونونلا ديدشتو
 ىمس مئيطاوب ألق يرهزالا لاق . نوتلاو

 نمتأرلالبق ن عمرك ذ نمل ل ينع نينعلا
 ديبعوبأ لاق. هدصقي الف هلامثو هنيع نع
 ديرت الولا وقتينع ةأرءا ىومألا نع
 ممج نيلا ىنارعالا نبأ لاقو . لاجرلا

 نةعورجرلا نعلاةينونعملا عمجو نينعلا

 لاق . نعم نعم نونعم نينع وهف نئعأو

 نيشلاو سيملا نينمتلا عحلا بحاص
 ةئيئعلاو ةئانعلا نيب ءاسنلا ىنأي ال ىذلا

 هن أك مدقت امه وهو اهنع نع دقوتينينعلاو

 نع لاقيو ءاسنلا نع هس ام هضرتعا

 نيملا مهب

 كليامأ ريظ ان طونعو ًاننع نعي و نعي ءىشلا

 ضرتعا نتعاو انونعو انع نعي نعو

 ض رتمي نعم لجو وناذعلاو نينعلامسالاو

 ىثن الاو هينعي ال امف لخديو ءىش لكف
 نم ةريظحلا ةنملاو ةضرامعملا ةثاعملاو ءاهلاب

 ندىع ليقو باحسلا نانملإو ناع هعمجو
 ةئانع اهتدحاو ءاملا كلمت ىلا باحسلا

 كفبع

 كل ادبام اهتانعو اهيحاوث ءامسلا نائعأو

 مالك رخآ اذه اهلا ترظن اذا اهنم

 ىف ىرهزألا لاقو . محلا بحاص

 «ءامسلا نانع هتئيطخ تغلب وله ثيدحلا |
 نانعأ ميضعي هاورو لاق باحسلا ديري

 ىحاونلا يهف ًاظونحنانع ناك ناف ءامسلا
 ىنفارلا لاق . هيحاوت ءيش لك نانعأو

 امإ ةبادلا نانع نم تذخأ نانعلا ةكرش

 خسنلا ةيالو ىف نيكيرشلا ءاوتسال

 ردق ىلع عررلا قاقحت_ساو فرصتلاو

 ن'الاماو نانعلا فرط ءاوتساكلالا سأر
 فرصتلا نم رخ 5 منك امهنم دحأو لك

 ذخ ألا نالاماو ةباادلا نانسلا عنك صتشيام

 نانملا ىلع هيدي ىدحا سيد ةبادلا نائمب

 كلذك د ارأ امف اهلممتسيةتلطءىرخأألاو
 فرصتلانعةكرشلاب هسنف عنم كيرلا
 فرصتلا ق لطم وهوهتشي اه ك رثشملا ىف

 يأ ءىثلا نع نمىعليقودلاومأ رئاسف
 اماو امهم دحاو لكل ريظ هنال اما رهظ
 اوقثتا كلذاو ةكرشلا هوجو ارهظأ امهنال

 ةضراعملا هوقن اعملا نم هليقو اهتحص ىلع

 ةضراعم ىف هل اب جرخب دحاو لكن أل |
 هرخالأ

 هس“ ي رعز الأ مامألا لاق «ديع# ا

 ءايشأ ىف دهعلا ديبع وبأ لاق ىلاعت هلل



 اهمو ةمرهلا ةياعرو ظانحلا اهنف ةفلتخم

 هللاديبع مصاخ نيح دعس لوقك ةيصولا

 ىخأ نا « لاق هتمأ نبا يف ةعمز نبا

 هنمو . ىصوأ ىأ « ىخأ هيف ىلإ دبع

 ( مدآ ىنباي ميلا دهعأ ملأ ) ىلاعت هلوت

 لاق . نامأألا دبملاو لاق . ةيصولا ىنعي
 لاقو( نيملاظلا ىدهع لاني ال ) ىلاعت هللا
 نمو لق ( مدبع ميلا ارعأ 8 ( ىلاعت

 ىلع لوقي لجرلا اهفلحي نيهلا اضيا دبعلا
 لجرلا دهمت نأ دهعلا نمو . يلاعت هلا دهع

 ناكمىدب يدبعلوقتفناكمىف وأ لاح ىلع

 لوقامأو لاق . اذكلاحيفوأ اذكو اذك
 هتاثيموىلام' هللا دهعهيلع تدخأ سانلا

 لاق . هانرك د دقو نييلا انهه دبعلا ناذ

 ىلاعت هلوق هنمو قائيملا دهملا ىرهزأألا

 منيطا وب ألاقو(متدهاع اذا هللا هرمي اوفوأو)
 نيفلاو قاثيملا وهو ةديملا عمج دهعلا

 لاق . كدهامي نمم اهب قثوتسنا ىذلا

 ديعلا لهأ ىراصتلاو دوهبلا ىمس اهنأو
 مهيلعةطرثشملا ةدهملاو اه وطعأىلاةمزإل
 لوقت دحاو ةدهعلاو دسبعلاو لاق . ملو

 امم ىأ دنعلا اذه ةدهع نم كيلا تئرب
 و يح 7

 هيف أدوهعم نأك بيع نم هيف ككردي

 | نم نالف ديعتسا لاقيو لاق . ىدنع

 5 3ع

 امو لاق . هدبع هيل بتك ىأ نالف

 ذخ وي ىذلا قاثيملا ىلو هن 5 دبملاىلو لبق

 ا ديعلاو ةفيللعأ ميأب
 لاقي هتديع نم ىلع لاي هيديعام

 هتيأ رف هتكردأ يأ ب اش وهو نالثب يدبع |
 ةدهامملا ث يالا لاقو. دوما كلذكو كلذك

 وهو دحأو دبعمتلاو دهاعتلاو داهتعالا

 ليمش نبا لاقو . هتدبع اب درملا كنخأ

 كديؤر ىم ىأ نالفب كدبع يم لاقي
 تدبعت ديزوبأ لاقو . هتيؤر هدهعو هايإ
 لاق تدهاعت لاقي الو ءىث لكو ىبعيض

 نبا امهتاكحو ءارثلا امعزاجأو ىرهز الإ |

 ىذلاع مص طوملا ديعملاوثييالا لاق. تيكسلا

 كل ىّوهدي تدبع وأ أ هتدبع تنك

 اذه نيكدرعأ انأ لاقي و دهأعملا م.جلاو

 نم كدبعأ انأو كليفك انأ ىأ رمألا
 ىو هقابا نم 0 ىأ هللا | ةديع هلشع ( 5 19 كر

 مهي ماذ | يأ ةد | ةد رع هطخ قو فعض يأ

 ال نأ ناسا هللا تدهاع لاقيو هفورح

 . ىرهزأللا مالك رخآ اذه اذك لمفأ

 هنمو ظانحلا دبملاو محلا بحاص لاقو

 ديملاوءاقتلالا ديعلاوناعالاو دهعلا سح

 ردصللاب يس ءىتلإ هب دورعلا لزرع ردصأاب د ويعملا لوما

 هدفت هدهعأو هدهاعتو ءىنلأ دوعتو

 فورم لاةدهملانامغ اءأوهي دهعلات ذخأو

 ( تافالاو هاممالا بيتبت ؟ ج - ا/م)
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 يف قبس اك كردلا نامض ًاضبأ هيف لاقيف
 ةماسلجرلا ىرتشي نأ وهو لادلا فرح

 همئد ىذلا ابن ىرتشملل لجر ندضيف
 هليصافتو ةقحتسم تجرخ نا عئابلا ىلا
 | ةمتتلا ىف ىلوثملا ديعسوبأ لاق . ةفورعم

 هدر عئابلا ةديع ىف اه همازتلال هب ىمس

 رمأألا برسعلا لوق نم ذوخأم وه ليقو
 ىأ ةدبع هلقع ىف ردمل كمي ل ىأ ةدابعت

 دقعلا فعذ نمض نماضلا نأكو فعض
 * مرش نم هيف جاتحي اه مزتلاو

 دارنا  روبشملا ثيدحلا ىف «ربعإل
 وبأ مامالا لاق 6« رجحلا رهاعللو شارفلل

 رهاعلا ةذالا بيذهت ىف يرهز ألا روصنم
 ىلدهلوق ىنمم هييعوب أ لاقو لاق ١ ىنازإأ

 يأ« رجلا رهاملو» لسوهيلع ىلاعت هل

 هل كلوتك اذهو بسنلا ىف هل تحال
 ديزوب أ لاقولاق . هل ءىث ال ىأ بارتلا
 ,ةُخاسموة رهاعمو ةرهاع ةرخافلا»أ رل لاق < ماع غلاة الا

 دربملاو بحي نب دمحأن ع ورع وزو

 ءايلاو الاق ةرجافلا ةريهعلا ص الاق امهنأ

 ةرك لثم ةربع هيف لصألاو ةدئاز اهيف

 لقاذكو . يرهزألا هركذ ام رخآآ اذه
 . ىنأزلا رهاملا ةمأالا نم هريغو ىناطللا

 جوزرت دبع اهأ » رخآآلا ثيدطإ ىفو
 ىف هرك ذ © رهاع وهف هديس نذإ ريغب

 نيغ

 . ثيدح وهو بذهملا نم ةباتكلا باتك
 ىنمرإلاو هوادوبأ ةعامجلا هجرخأ

 دم نب هللا دبع نع مهديناسأب اهريغو
 هللا ىضر هللا دبع نب رباج نع ليقعنب|
 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نع اهنع ىلاعت

 نسح ثيدح وه يذمرتلال اق. مو هيلع

 نبا نع هدانساب هجام نبأ هاور حبوحص

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع رمع
 رمع نبأ نع حصي ال يذمرغلا لاق

 نب هللا دبعو تلق رباج نع حيبحصلاو

 هب جاجتحالا ىف فاتخم ليقع هع نا دع

 نب قحساو لبنح نب دمحأ هب جتحف
 للاعت لاو نوريثك ةعامج هفمضو هبوهأر

 ربعي ابيل ربع محلا بحاص لاقو . ملعأ

 اهرهاعو ةروبعو ةرابعو ًارووعو ًاربع

 روجنلا وه ليقو روجفلل اليل اهانأ ًارابع
 ةرخآو ةمألا ىف نوكب ناك تقو ىأ

 لع نوكي نأ الإ ءاع ريغب رهاع ةأرمآو

 8 ةرهاعمو لعفلا

 فوصلا نهعلاىرهز الا لاق. نوعإلل
 ثيالالاقو. نوبع همجو اناولأ غوبصملا |

 . ةنبع ةعطقلاو نبع فوص لكل لاقي
 . ما ا. 0 4 مخ 1 00

 ع وبصملا فوصلان وعلا مخ | بحاص ل افو ا

 ليقو ناك نول ىأ غوبصملا ليقو اناولأ |
 * نوع فوص لك



 جو

 طئاملاك بصتنم لك ف واولاو نيملا

 ناك ام نيعلا رسكب جرعلاو ههمشو دوعلاو

 ْ لاقيوشاعم وأ نيد وأضرأ وأ طاس ف

 لاقو . نيعلأر سكب جوع هنيد ىف نالذ
 حتشب جوملا ةنالا لهأ لاق علاطملا بحاص

 ابق سسكلاو ىثرم صخش لك ىف نيعلا
 مهنع درفناو مالكلاو يأ راك ى ره سبل
 امن رسكلاب اع لاق ىتايبشلا ورمع وبأ
 تلقهنع باعث ءاكح حتتذلاب ًامنايهردصمو

 ملض نم تقل ةأرملا نأ » ثيدحلا ىفو
 87 و تعتمتسا اهب تمةيتسا نا 5 وعأ

 وعوبذوملا نم قالطلا يف هرثذ « جوع
 . ملسمو ىراخبلا ىحيحص ىف ج رخ

 نوريثكءطبضف ج وع طبض ىف فاتخاو

 مساقلاوبأ ظفاحلا هطبضو نيعلا حتفب
 باوصلاوهو رسكلاب نيةقلا نمنورخاو
 «ان رك ذاك ةذللا لهأ هرك ذ ام ىلع ىراجلا

 باتك لوأ ىف طيسولا ىف # ذوع اع
 هيلعّشا للصف ل وسر حكتو » حاكنلا
 دنع لوقت نأ هؤاسأ اوناعق ةأرما مسد

 ةماك هذه نأقو كنم هللا ذوعأ هئاثل

 لوسر لاقق كلذ تاأتث هبجم'

 قحلأ ذ ذامع تدمتسا تقل ملس و ةيلع ىلاعت

 ىراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه « كإلهأب

 اهماءق د هلوق هيف سبل نكلو هحيحص ىف

 ا هّللىصشال

 نسطلاوبأ |
 ةضأ ؛اعديدح ىف بئار ملأ مدح هاتك يف ا

4١ 

 هكلنم هللب ذوعأهئاتل دنعلوقتنأ هؤاسن

 رزع

 ىو حيحص لصأ اهل سيل ةدايزلا هذيف

 ثيحنمو دانسالا ثيح نم ًادج ة ةفيعص

 يئاك دعس نب دج لاا دقو ىلا

 دانسأب نكل تاقبطلا هباتك يف ىدقاولا
 ءايسأ ليقف اهمسأ ىف فاتخا دقو فيعض

 ىلاعتهلا ىلص هلوقو ٠ ةيئوجلا نامثلا ثنب
 هانعمو ملا تفي وه (ذاممب» ماسو هيلع

 ملاطملا بحاص لق ٠ راجتسمو أجامب

 أدللاو اجسام ىمحب ذاعملاو ذايعلاو ذوعلا

 يورحلالاقدوحتو . ملعأ ىلاعت هللاو ذايللاو

 .ىأل ىَ ىذوع وه لاقي لاقو

 ذاع ىذلا ثيدحلا اذه ىف ذامملاو لاق
 كت ىأ هب ذاع نم ذامم ىلاعت هللاو هب

 © هب عنتماو

 ةشئاع تلاقو بذبملا ىف هلوق روع

 نم مدحأ أضرت 0 أبنع للاعت 4 55 ىحر

 ةماكلا نم أضر الو برطلا ماعطلا

 لاق ىورملا لاق. دكملاب ءاروعلاف « ءاروملا

 نم ه«ىدرال لوقت برعلا ىنارعالا نبا

 روعا قالخ الاو رومألا ند ءىش لك

 لاقي هنمو لاق ها روع اذه نم ىنألاو
 مامالا لاق افك و ىإ 6
 اه 2١ باك ادكوو أ روع 4 ةحيسقلا ةماكلا

 ىسراقلا لوعاممأ / رفاغأ ةلاديع

 هدشرلا نع هن ةنئازااةسيبقلاةملكلا ءاروعلا



 هى

 حقتي ضئارفلا ىف لولا < لوع
 نعل 11ناض اذا وهوواولاناكس اونيملا

 يأ ةلأملا لاعت ضورفلا لمأ ماهس

 دحاو لك ىلع صقنلا لخديل اهناوس

 هفرف دخأي دحاو لك نأل هضرف ردقب

 مقر

1 

 | نأ بجو لاما

 باحص ّئ قوفقحلا ردق ىلع اوس

 هللا ضر ةياحصلا تقفتأو اياصولا ونويدلا

 باطلعانب رمعنمزفل ا

 ىفةأر أ تنام نيح هنع ىلاعت هللا ى

 تناكو نيتخأو اجوز تكرتو فوغ
 مم مالسالا ىف تايعأ ةضيرف كلوأ

 مل لاقو منع ىلامت هللا ىكر ةباحصلا

 نيتخالاو فصنلاج وزال ىلاعت هللأ ضرف

 قاض ذه درفنأ | اذا همأمب

 نيتخالل قبب لج وزلاب تأدب ناف نيئلثلا

 ج وزال قبي لنيتخالاب تادب نإو امهقح
 سايملا هيلع راشأت لع اوريشأل هقح
 وأ تيأرأ لاقو لوملاب هنع ىلاعت هللا ىضر

 هيلع لجرا مهارد ةتس كربو لجر تام

 رخآلو ةثالث

 ىأ ةعبس لاملا

 سابع نبا ريظأم هلوقب مهنع ىلاعت 4 هللا

 لهم س لأ ةسرأ

 سب , هيأ ادصلا تذنخأف ءار

 كمي فالاعا هيف امنع 01 5 هللا ى

 6-6 أ ىذلا نأ لقو ل را نأ كلذ

 تل 0
 ًاذصن لاملا ىف لمي م اددع جاع لهر

 قويملا نام 2 مأنب ور انكه انلئو اذصنو

 لوع

 اهريغو ضئارفلا ماما هركحذ اذكو
 ىلعو ةئارس نب يي نب دس# ن محلاوبأ |

 ةاا لاح ىف كفو ُي مز ةلأسألف 0

 هو امأو انخأو ًاجوز تناك سابع نا
 ىل | هدأرع سلو رعشلا اذه ةدوصقلا |

 هنع ىلاعت ها ىضر رمع نمز ىف تئدح |

 لاملا يف لمجي مل لاق هنا ىلازغلا لوق اأو

 لوقتمالو فورعمب سلف نيثلث 07

 لوملا ىقن يف سابع نبا لوقب دخأِي لو
 نع ةفارس نبا كح ةدس ةفئاط الإ

 تانثا ىلع ةم لإ تءمجا مث رهاظلا لهأ

 نياومهفالخي كتعلا ال ره 5 لعأو لوملأ

 عامجالا يف طرتشي ال هنأ راتخلا ىلع

 سابعنبأ بهذ« ىلع مث رصعلا ضارتتا

 لخديو شو رثلاىوذ نم يوقألا مدقب

 ال نم لك نأ هناسيبو هريغ ىلع صقنلا

 ةجوزلاوج وزلاك ضرفىلا الإ هضرف صقشي

 مدسقم وهف مألا داوو ةدجلاو مأالاو
 بيصعتلا لاح ىف هضرف طقسإ نمىلع
 تاوخ الاو نبالا تاو ها الاب بالا تاع تام ملا ىمد

1 2 

 امبرمت ةباحصلا عامجاب جوجخ سابع ٍ

 إ

 ملعأ ىلاعت او بالاوأ نيبألا

 لوعلاو نيِجولاو طيسولا ىف ىلازغلا لوق |

 ردصم ر ء لولا نأل هيل بلع ءركأاق ا

 اأو ٠

١ 

 كوقينأ هليبسف مزال ويف الوع لوعي م

 هريغر عرهز ألا نآذ مفرلا ايل عافترالا ره
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 ةدايزلاو | ةدايزلاو عامترالا هورسف ةغللأ لهأ نم

 تضنا اذا ةضيرغلا تلاع لاقي اولاقو

 اعوبف ناريملا لاع يطوق نم دوْحَأم

 موضع 01 دقو ىفارلا لق. . عهتراولاش

 هيدمبق اهلاعأو ةضيرغلا لجرلا لاع لاقي
 . ملعأشاونلاز لا مالك حصي اذه ىلعت

 ةيعلاو بي لأ يرهوجلا لاق بيع

 عا 1 باعأ لاقي. دحاو ىمي باملأو

 يأل

 الو ىدعتي اذ انأ هتيعو بيع اد راص اذا

 ىلع طب بويعمو بيعم وف يدعتي

 ىأ باعمو ةباعم هيف ام لاو وه لص لإ

 ىلا هبسن هييعو بويعلا بياهملاو بيع
 هلثم ةبيمثو بيع د هلعج هييعو بيعلأ

 بيع مججاو بايثلا هيف لع ام ةبيعلاو

 تلق تابيعو بايعو ردبو ةردب لثم

 فو عيبملا ىف بيع ماسقأ ة ةتس بيعلاو

 141 01 ا ا خذ
 يدملاو ةيحض الأو هرغلاو ةراقكلا هقر

 . ةراجالا فو نيجوزلا دحأ يفو ةقيقعلاو

 عيبملا ىف رثؤملا بيملا ةفاتذع اهدودحو

 تصقت ام وه رايختا هبيس تبي يذلا
 اسلاك نيعلا وأ ةغرلا وأ ةيلاملا هب

 ًارارمضا لدعلاب رضأ امةرافكلا ىفبيعلاو
 وأ ىدسملا وأ ةيحض الا ىف برملاو ادي

 0 ة بيملاو

 ركيو ءطولا نع راسل ام حاكش هل

 حالا هب صن ام وه ةقيقملا

 | رو ام ةرادالا ىف بي لاو قأ أوتلا ةو وس

 ىلإ

 ةرجالا توام#' هب ريظي ًاريأ ةمفتملا ىف

 دقعلان ال ةبقرلا ةميقتواغت هب ربظي اهل

 هو اهبطيض بيرق اذهف ةعقنملا لع |

 ءابعو رفوأبقث اهم ب :كلاهذه ف ةروكذم

 2 عيبملاك نينملا فَ ةرغلا بيعو

 ءايشأىف ةكرتشم نيعلا ةظفا *نيعز#

 نينيدلالاهجاتحي شاه رثك وأ ا,مهةريثك

 ثلثملا هب انك يف هنع ىلاعت هنا ىذر كلام

 مينمو رافنلا ةياح نيسعلا لاق ةرصتخم

 رطمو ةيلبقلا ةباحسلاو سوساجلاو ءاملا

 ةباصالاو نازيملا ىف جوعو ًامايأ ماقال

 راثيدلاو ةئياسملاو نيعلا ةياصأو نيعلاب

 نع

 ظ

 ديسوةتاذو ءينلارا اخد سؤالا هىشلاو |

 اهمدقم وأ ةكرلا بن فقر ما

 نامل اوال مونيملا ىف ةغاو

 نيعوسمشل ]| نيعو مأوبالتوخالا مهو

 خيشلا مالك رخآ اذه ناتفورحم ةليقلا

 ناويطأ نيع عم هريغ لاق نيدلا لا

 متاح وباهرذ نويعو نايعأو نعأ ىلع

 هرك ذو ثنؤااو ركدملا يف ىناتدجسلا

 مضب ةئبيع اهريغصتو متاحوبأ لاق هريغ
 8 عرج كراذكو اهرسكز وجو نيعلا

 هيناثناك اذا ثنؤملاو رك ذل نم هرفصت
 ف روج كلذ هبشأ امو ءايلا الص أ ءاب 1

 حضن مضلا و سكلاو ملا هريغصل

 ويطاو بويعلا» نريعلا كلذك



 ةنع ىبأ رثب 6

 هريغصت يف زوجي كلذ هيشأ امو مخويشلاو

 زوجي الو حصفأ مضلاو رثكلاو ملا

 | ةماعلا لوقتو ةنيوع اهوبشأ امو نيع ىف

 نيتنييعلا باوصلاو طاغ وهو نيتثيوعلاوذ

 نم لوالا بابلا رخآ ىف طرسولا يف هلوق

 قسم نيبو يأرا اذا ايف عيبلا باتك

 هلوق ١١
 وه اذه نونلاو ةلميملا نيعلاب وه انيعم

 رم انيعم يرثشأا دقق اهدحأ

 عيبو ,سانلا ضعب ةقدعصلا دقو باوصلا

 ىتشم وهو فو رعم نيملا سكب ةنيعلا

 تيمس ىواطلا بحاص لاق . نيعلا ن

 ا مهاردلا نيملاو حرب نبيع ذغأ اهنال ة ةئمع

 ق زيجولاو طيسولا ف هلوق 8 ريناندلاو

 ةنيعمةيل ميركل 4 ىوش نأ ناضمر موص

 مامالا لاقو. ةئيهم نم ءايلا حف روبشملا

 زو زيجولا حرش ىف ىفارلا مساقلاوبأ
 و مار

 ىوانلا نال 1 0 ريكو ءايلأ حتف

 ةيلاعلا

 افرسكو قيلعتلا نع اهجرخب و اهنيعي
 ةناملا اح مطوقو . موصلا نيمت اهوكل

 ركذ قوف ىذلا رعشلا قلح دارملا ةنس

 لبق لوح يذلا رعشلاو هلوحو لجرلا
 تيأرو فورعملا روبشملا وه اذه ةأرملا
 سايعلاىنأ ىلا بوسنملاعئادولا باتك يف

 . اذه فالخ يلاعت هللا همحر حرس نبا
 نئسلاو ضئارفلا نم ندبلا باب ىف لاقف

 مميتلاباب بقع باتكلا لئاوأ يف وهو |
 ريدتسملا رعشلا ةناءلاو ةئس ةناملا قلح
 لاق طئاخلا امنم جرخي ىتلا ةقلملا لوح
 وكذلا قوف تبانلا رعشلا اهنظن ةماعلاو
 اذه اونظ اكرمالا سيلو ةرملا تحيو
 ةصاخرب دلا لوح اهبةناملا هريفتو همالك
 ىلوالذ دودرهذاش ؟21لوحام رثكلاو

 دل ىعأ م و لعلا لوج املا لوح ام را قاح
 رع

 هفتنلاةأ رلافو قاحلا 0 ف ةنسلاو

 عضأو ملا ء|يسأ ىف لصف

 « لاذلا ف ثمدنت هك قرع تاذإ#
 جياع لمر هيلا فاضي ىذلا 4 لاعإع

 ركب وه ضئارفلا ىف طيسولا ىف هركذ

 اا عضوم وهو مج اهدعب و ماللا

 < لامرلا ريثك

 ةالسص باب ىف ةروكذم 4( ةيلاملا لع

 ىرقو مضاوم يهو بذهملا نم ةعمجلا

 يلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةئيدم برقي

 ىلاوملا برقأو قرشلاة رج نم يلسو هيلع

 ىلع لسبقو لايمأ ةعبرأ ىلع ةنيدملا ىلا
 ه *

 © ةناع اهدمبأو ةثالث



 ىف ةروكذم قارعلا نك * نادابع 2

 ديدشتو نيعلا حتفب يهقارعلا داوس دح

 ىمزاملا لاق . ةلمبملا لادلابو ةدحوملا هابلا

 نادابع نكامالا ءاسأ يف فلتؤلا ىف
 ةدوصتقم ةرصبلا تغ ةروهشم ةريزج

 لاق .نيماملا روغث نماعدقتناكو ةرايزلل

 ع ةئباث ريغ ثيداحأ اهلئاضق يف ىوربو

 برعلا ةرب رح دح تر وك ذم ندعم

 حتمي ى م بذيملا ن 0 ةمذلا دفع باب ن

 ةفورعم ةنيدم نيتامهملا لادلاو نما
 ىزاملا لق : نيبا ندع ايف لاقي نيل

 ريهز نبنيبا ىلا بسن لاقي فلثؤملا ىف
 . م نب ريح نب عسيمملا نب نأ نبا

 لاق , نداعملا زباب فىواملا بحاصلا

 8 ناك ا معلا 6 ما رجلا باحصأ بيف س

 بيرق ىتارعلا جالا لزتم ةمجحملا لاذ

 داوسلا دح وهو ىزاحلا لآق .٠ ةفوكلا ع نم

 بيذعلاو ةرصبلاب عضوم سبأ بيذملاو

 * باك رايد ىف
 لاق . فورملا ملقالا « قارعلا ا

 * هلل 5 اسس دلإ
 يحس ا ل يدرواملا

 لايج نع اهولخو هضرأ ءاوتسال اارع

 مالك ىف قارعلاو ضفشنت ةيدوأ وأ ولعت

1 
 ١ حتقو ةلمبأا نيملا مغب * بيذعلاا»#

 هه تاقرع

 انارع قارعلا ثيمس ورمع وبأ لق ةغالا

 نو.سب زاجحلا لهأول رحبلا نم اهبرقل
 ثيالالاقو لاق . اقارع رحبلا نم ناك ام

 دلبل ليقو هلوطىلع رحبلا ءىطاش قارعلا
 ةلجد هءىطاش ىلع هنال قارع قارعلا

 ىرهزالالاق .رحبلاب لصتي ىتح تارذلاو

 ناريعداسأ وب رعمقارعلا ءالؤه ريغلاقو

 ذخأقرعأوقارع اذه اولاقث ب رملاهتب رمف
 هللاههنرأ محلا بحاصلاةو.قا رملادالب ف
 رحبلا,لصتي ىت>سرافدالب نم قارعلا ىلاعت

 ةلجد ءىطاش ىلع هنال كلذب ىمس ركذم

 قارعلا سس ليقو قارع هاه ءىطاش لكو
 ليقو برعلا ضرأ فكتسا هنال اقارع

 لخلاو رجشلا قورع جششاونل هب يمس

 قارع ىلع ممج مث قرع دارأ هنأك هيف

 ناريأ هتمس ب مجسلا نال هب ىس ليقو

 برعفرجشلاو لكلا ةرثك اهانءمو ربش

 ةدازاا قارعب ىمس لبقو قارع ليقف
 داجلا فرط قتلمىف لمجت ىلا ةدلجلا و
 فيرا نيبقارعلا نال املتسُأ فز رخ اذا

 رخآ اذه ةرصبلاو ةفوكلا ناقارملاو ربلاو |

 كلا بحاص اك
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 1. مح |!
 بما ىجحو لاق ٠

 « قأرملا اوتأ ىأ | وقرعأ ىبعم أوقرثعأ |

 فوقولا ضوم مسأ ةقرعو كتافرعأل
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 قيقعلا ثتاقرع

 اهيف نوفرتعي سائلا نال كلذب تيمس.| ءاوح فرع مدا نال كلذب تيمس ليف

 نال ليقو كانه مالسلاو ةالصلا اهيلع

 كرو رك عسب فأع 0 إي ربج هدرا بعلا اة عهدلل ةالصلا اييلع مهاربأ

 تافرع ثعمجو كلاثع كاسانلا مالسلاو
 هنم ءزج لك نال ًادحاو ًامضوم نأك ناو

 تاصقك ةفورصمتناك اذطوةفرع ىهس

 زوجي اك هفرص كرت زوجيو نويوحنلا لاق
 امأ ىلع تاعرذأو تاماع فرص كرت

 هريغو يدحأولا لاق .٠ ةعقبل درغم مسا

 ليقعلا ببشأ ةءارق هجونت اذه ىلعو
 لآق

 دنع نيوذتاب فرصلا هجولاو جاجا

 . ءاتلا حنفي تافرع نم متضفأ اذاف

 عضولاف تافرع دح امأو نييوحنلا عيمج

 ىدرواملا لاق . فوقولا هيف زوجي ىذا
 مدآف راعتل تاقرع تيس ليق ىواملا ف

 ضرأب ةنجلا ٠ نمطبعأ مدآ نال اهيف ءاوحو

 ليقو فقولأ افراعتف ةدج ءاوحو دنحلا

 ةالصلا اهيلع مهاربأ فرع ليريج نال
 كذب تيمس ليقو كسانلا اهيف مالسلاو

 فارعالا ىه لابجلاو ايف يلا لابجال

 فرع هنمو فرع وهف تائ لاع لكو

 دهت نب مساقلا لاق لاق . كبدلاو صرقلا

 © رقغتف اهنا رفغ نولأسإو مهو ذب

 نيس مث ةمودضم نيمب ة«نافسعإل#
 ىهوربنم اهم ةعماج ةيرق نيتلءبم ةنكاس

 نم نيتلحرم وح يلع ةنيدملاو ةكم نيب
 لوأ ىف بذهملا بحاص لقت دقو . ةكم

 هللا هر كلامءامالا نع رفاسملا ةالصباب
 ةعبرأ نافسعو ةكم نبب لاق هنأ ىلاعت

 هللا همر كلام نع هلقن ىذلا اذهو درب
 . أطوملا ىف هرك ذ هنع حيحص ىلاعت

 كلذو اليم نوعب رأو ةينامت دربلا ةمبرأو

 باوصلاوه هانركذ ىذلا اذهو ناتلحرم

 ةنس امهنيي نأ ملاطملا بحاص لوق امأو

 © كوتنع سيلف اليم نيثالثو

 ةضورلا ىف ةروكذم «مركم ركسعإب

 عيبلا باتك لوأ ىف

 * زاريش وحن ربس دالب

 لهأ تاقيم ف روك ذأ *(قيقعلا)»#
 ىروغ ىف هام ققدي داو وهو قارعل

 بيده نأ ىرهزالا هركذ اذك ةماهت
 #* ليلقب قرع تاذ نم دعب أ وهو ةغللا . 0 مينا

 يي ةروبشم ةنيدم

0 



 هاب

 نيغلا فرح

 3 عملا 1
 1 ءقفبن هةشثشكلا دل

 أيغ همديو هيلث ف هلوق «ببغ# د م

 نايل لأ ب اص لاق . نيفلا ركب وه

 3 ا نعد نأ اع ناهدالا هريغو

 لاق .٠

 أح ددز 5 ف كثيدحلا ىف يورحلا

 ند بغلاو ايغ ءاج اذا هراطع تبغاو

 لاقو ال ًامويو ًاموي درت نأ لبالا داروأ

 لاق لاق هوحن وأ هلثم يرهزألا مامالا

 كعب ارئاز هاج اذا لجرلا بغ قةردع وبا

 نهدي م هسأر فوه ىح كرش

 امأو« اح ددزت ًاغرز » هلوت هنمو مايأ

 ًاموي برشي نأ وبف املا دورو نم بغلا
 بذلا محملا بحاص لققو .1ل ًامويو
 | يفأو«رثك أن وكيو نيمويلاىف نايئالا
 . ًاموي كرتو ًاموي ءاج منج به ول
 بطي هس 2 هىشلا ب بلعت لاقو

 نم بغلأو. ف عتد ي ينبقاو ابغا

 ود رخآ و 5 موي دخأت نأ ىجلا

 و ذخأت ابنال درولا بغ نم قتشم

 | ةئرملا ىلع بغ ىف 2

 هدنع لع - أ
 فتبعاو ىت

1 93 

 3 كدت 5 ىلا هتبغأ بنم لجوو أبغ

 شو وب هقرتو

 | تبغو هي لا هتيغأو ىمحلل

ٍْ 

 ال11 اعدل
 لاقو ٠ لعاعلا لع هل ىلع هيإز ىبأ نع فور

 نسا لاق ٠ ةرايزلا يف بشلا ىرجوملا

 هءابح ددزت ابغ رزولاقيع بسألك ف
 غلو لغ ىف زيجولا ف هلوق «ربغ#
 فكيمل لحما ىلع بارثلا رذ ولو باكلا

 . هيلأ هلصويف هب ربغي عئام نم دب ال لب
 ةدحوملا ءايلاب ارقي نأ زوجي ىفارلا لق
 رييذتلا نم ءايلاب رقي نأ زوجيو رييغتلا نم

 مثالا لصويف عئاملا كلذب ا رثلا ريغ ىأ

 هلال لمعفلا لعجي نأ نكعو هيلا بارثلا

 هنيه نع بارعلا ريشا د ىمعم ىلع

 ءازجالا عيمج ىلا لوصولاو ذوفنلل أيبتيف
 ه زئاج لكلاو هب ربذي خسنلا ضعب ىفو

 نيب هارتشاو هعاب هلوق يك نيغ 3+

 بحاصلاق. ءابلا ن 3 ونبنلا حتنب ره

 رسل و عيبأا يي 3ع م . سكول ها زيغلا حلا

 ىأ معتفلابعيبلا ىفهتبغ لاقي ىرهوجلا لاق

 نم ةئينلاو نودغم و-مف نبغ دقو هعدخ

 ىورش لو ٠ . مشلأ ن هم ةموشلاك نيغلا

 لصأو ًايغ هتبغي عيبلا يف هنبغ لاقي

 ىو
 هيو نالف نيغ لاش هنمو صقنلا نإنلا

4 
 محلا بحاصلاقو ٠ هنكف هفرط قى أاذأ |

 ( تاغللاو ءامسالا بيذهت ؟ جس م )



4 

 حتطب كح دقو . رثك الا أذه هئيغي هتيغ

 وغلا فاورك ذي !ءالؤه لكودنبغيف ءابلا

 درغ

 ذو ءابلانوكس مع نيغلاحتن الإ ميلاف

 ( يعم قاقفإبلفوتلمذ بابو تيكسلانب

 نينلاولاقملا مو كس ومابلا حتي نيذلاو نيغلا

 كي رحتب ,نيغلاو عييلاوءأرم هلا ىف رثكأ

 < ًائيغ ىأر تنبغ لاش يأرلا ىف ءابأأ

 يمأىنأت» ءوضولا ثيدحيف  ررغإل
 ءوضولا راث نم نيلجح ًارغ ةمايقلا موي
 « لمقيافدت رغلبطي نأ مكنم عاطتسا نف
 «ررذلا عيب نعىعن» رخآلا ثيردحلا ىفو

 ةرغ نينجلا ىف » رخآلا ثيدحلا ىفو

 قيدصلا ركب ىبأ ةئص ىو 4 ةمأ وأ دبع

 لعمالسالا رشن د رف هنع ىلاعت هلا ىذر

 بذهملا نم ررغلا عيب باي يف هرك ذ هرغ
 ليوطفالتخا اهيفف ءوضولا ىف ةرغلا امأف

 يف ىمقتسم كاذ تّوذ دقو باحصألا
 امه رهظأ ناهجوهنم لصاملاو بذبملاح رش

 سأرلا تامدقءلسغ وه ةرغلا ليوطت نأ
 ليجحتلاوق ملا ةحنصت ل كو هجولا عم
 ضعب لسغو ديلا عم دضعلا ضعب ط
 ةرغلا نأ ىناثلاو لجرلا لسغ دنع قاسلا
 ةرغلا لصأو لجرلاو ديلا نم هىث لسغ

 لرغ

 وأ دبع ةرغ نينجلا ىف » هلوقو . عيلمم
 فورعملا اذكو ةياوزاف وه انكه« ةمأ

 ةرغلاو ناعوفر رع ةمأ وأ هبعو ةنولم ةرغ |

 ىرهوجلا لآق / 0 6 مسأو ديعلإ مع

 هنمو ةمألاو ديعلا ةرغلا هحاحص ىف

 مسجلا نع ربع هن أكو لاق هرك ذف ثيدحلا

 ىف ضايع ىضاقلا ىكحو . ةرخلاب هلك

 ًاضيأ ىور هنأ علاطملا بحاصو لوألا
 نا ونتلا باوصلاو الق دبعىلاةرغ رغ ةفامضاب

 ؟ىراخبلا حيحص قو ٠ بوصأ وه 5
 ةأرملا نيج باب ىف تايدلا ٠ باتك ف

 يلص ىلا ىذق لاق ة ةيعش نب ةريملا نع

 . ةمآ وأ دع ةرغلاب ماسو هيلع ىلاعت هلل

 تفي وه هرغ ىلع مالسالا رشن هلوقو

 ىف ريدكتلا وهو ءارلا ديدشتو نيعلا

 ىلا مضاوم ىأ ىطلا نه هريغو بوثلا

 هسيط ىلعىأ بذممىلا ىف هلوق ىعم وهو

 هلوق . رشتنلا ع رشنلاو
 . نإث ىدنع هل بذهملا نم رارقالا باب يف

 . رئارغ عجلاو نيغلا ركب ةرارغ يف

 © ةبرعم اهنظأ ي رهوجلا لاق

 ركب وبأ ظفاحلا مامالا لق( لرغ)

 نيشلاونونلا حشفب

 ةنالأ 3 لاق نك مالا م ءاممأ فن 09 او

 ىف الإ ةدحأو ةءاكف امم ل ماللاو ءارأ هيبامأو هرابخو ءىشلا لوأ اية ةرلاو

 1 روبشم بتكلا هذه يف رسفم وهف ررغلا

 فلتؤملا هباتك يف نيرخأتلا . نم ىمزاحلا 8

 ا

 ةلرغو لروو لسبج م دم 7 ىو عب رأ



 63 لسع وزغ

 لوسف عمج ًاضيأ وهو هب لسنغي ىذلا * ظاغو ةراجحاويف ةلوح ضرأو

 نم بوثثأ هب لسع مرعب نينا حش هل لوت ىف ىدحازلا رك ذ # وزغ#

 ةنوديمثي دحيف بذهملا فو هوو نائشا | وأ ضرالا ىف اوبر اذا ) لجوزع
 دهاش لثم زاغ عمج ىزغلا ( ىزغ اوناك

 لوقولئاقو ء ودو مئاصو مونو مئانو دهشو
 ةازغزوجيو ىنعو قاع صقانلا نم هلثمو

 زوجي و ةاءرو ةاعدو ةاضقو ضاق لثم
 وزنلا ىنممو لاق بارض لثم دملاب ءازغ

 يزذلأاو ودلا دصق برعلا مالك ق

 وزغلا هيبأ نع ورمع ىور لاق . دصقملا

 ًاوزغهزاغو هازغ دق وزوذلاكلذكو دصتلا

 عمجو ىرهزأل

 موقلا ىو ىجان لشم ىزغ ىزالا

 لاقو . ىدحاولا مالك رخآ اذه نوجانتي

 ذاوشلا ىف ىنعي أرقي ىربكعلا ءابلاوبأ

 هيفو لق ىازلا فيفختي يزغ اوناكك

 | لاق . هدصق اذا ًازوغو

 ءامافنخل ةازغيلصأ نأ امهدحأ نابجو

 لصح دقو عمجا ل ايلد ءأيلا نايل اين

 ةءارقدا رأت ىناثلاو ةغيصلا سفن نم كلذ

 نيازلا ىدحا فذ ةددشلا ةعاجلا

 8 ملعأ ىلاعت هاو فيعضتلا ةيهارك

 ١ لسفلا لسع ١ اننا هك اع
 لسفي 5 سكلاب لسغلاو السغ ىلا

 مغ وحتو قللاو رد ن نم سأرلا هب

 | لسع ردبصع حتتفلاب

 لا لوسرأ تدن دأ دابمع لاعت هللا ىضر

 «ةبانلاع نم الغ ملسوهياع ىلا هل 7 هلل ىلص

 اناث ُر ةنعطأ ىذردعس ني سيق ثيدحيفو

 هلانعضوف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلصشالوسر

 مومصم نيثيدحلا نيذه ف لسغلا6 السغ

 مسقناك هب لستغي ىذلا ءامادب دارملاو نيذلا

 نيذه ىف نيغلا مض نم هتركذ ىذلا اذهو

 ةنالا لهأ دنع هيلع ممحم نيثي دملا

 خيشلالوق امأو. مريغو هقفلأو ثيدملاو

 ىف ىلاعت هللا همر شيطاب نب يذلا داع

 نيسقلا رودكم هنأ بذبملا ظافلأ هباتك

 : وركشو حييبق فيحصلو حيرص مغ |

 اعأو هيلع مياتي ال لطايو هيلا قبس

 هبارأ رتغالا م ريذحتلا هركاذب تدصق

 بتوقف تيملالسغ وقب انجلا لسغ

 ظ
/ 

 بابقمطوق 3 نيعفسأ نإ رقع ىلاعتّتاو

 نم لسفلا بجنو لسغو ءوضو هيلع ظ

 مضي زوج هك 055 ةيميشو يملا جورخ ظ

 ارب ةيلوست مستفلاو ناتديص 0 ناتخا أايحتفو تقلا

 ها مومض 2 ءابققلا طاغ دكو مهرب مشأ ا

 دقو. قر رخألأ ةغالأ ىلع م ماظل و لوجو

 امج انخيش عج ماما كالأم نب نيدلا ل ل



 ليم 1
 هللا ىذر ةمفادم الب هتقو ىف بدالا لهأ
 ريغ نيتغللا نيب ثلثملا ىف هنع ىلاعت هللا
 هقيقحتو هتفرعم ةدشوم امهادحإ حجرم
 هننع هتلأس مث هقيتدتو هعالطاو هنكمو

 راتحلا لاتغالا هب ديرأ اذا لاق ّظَأ

 ةبانجلا لسغ انلوةك هحتف زوجيو همض

 هيدي لسغ دارأ هدتف نمو اطاستغأ ىأ

 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هلق . السغ
 م * ةبانجلا لسغ ةيما 0 لسغغا نم »

 «ةئدب برقاع أكف ىلو الا ةعاسلا ىف حار

 باحصأو نيئدحلا نم ءاملعلا روههج لق

 ملا بتك ىف ائباحصأو ثيدحلا بيرغ
 ىف ةبانجلا لسنك الذ دارملا عريغو

 ءاملا لاصيإ يفىصقتسو هل اضوتيف ةفصلا

 او هيدي نم هيلع رده لل الو هدب م هيلع رمش أم كليو اهلك

 ا اذه نوكيل هنكس نم ءىذ كرك لهاش

 أنياحصا نم ةعاقج يحق اما ةماوع

 ةقيقح ةبانجملا لسع داوملا هقفلا بتك ىف

 ةكوام وأ ةجوز هل نمل بحتسيف اولق

 ٠١ ةمده لامع ةنعم ابئلأ

 , ةيانجلل ل نيو ارمسابينأ اهتطو حييبتسي
 هللا لص لاقاك اذهو ةمججا موي اهنم

 نمد رح لآ ثيدطأ َْق ماسو هي هيلع ىفاعت

 ةهرسق نم نيسفل ىلع ©« « لستغأو لسغ

 هن نكست هنأ هيف ةكمطلاو ماجي هنأ

 بص

 هللا لص هلوقل هتوهش رقت وأ بهذتو
 نأ ملعاو « لسغ نم » ملسو هيلع ىلاعت

 ءاضعأ لسغو ةبانجلا ىف لسفلا ةقيتح

 ءاملا نايرج وه لاستغالا عيمجو ءوضولا |
 هسمأ ناف هئايرج نم دب ةلفرشملا ىلع

 هيلع صن فالخ الب هز مربي ملو ءاملا
 ىف هتحضوأ دقو ىلاعت هللا هحر ىفاشلا

 ىرج اذاو بذهلا حرش نم عضاوم
 ىلعديلا را رمأو كلدلا طرشي الو هافك

 8 روبمجلا بهذمو اتيهذم اذه وضملا

 ديلا رارمأ طرتشي ىزماو كلام لقو
 مضاوم ىف ايلئالدب ةلاسملا توذدقو

 ةدعبا ىف اهتحضوأو بذهملا َِح رش نه

 ملنكل ىرجخ و ضعلا ىلع ءاملاضافأ واول سغلا

 نهد رثأ وضعلا ىلع ناك هنوكلهيلع تشي ْ

 ال ءاملا نايرج طرشلا نف هأزجأ بئاذا
 طارتشا ةلأس ىف انباحصأ لاق . هتوب“

 يف لسغلا فرعي ال ةساجنلا لازال ءاملا ل ءلا كلل ديل

 ىلع برعلا هلطت و ءاللب الا ةاالا

 2 ءاملأ ريغ

 *ىثلا تخأ ةغللا ىف بصغلا بصخإ#

 محلا بحاصو قرهوج ىلا هلق ا

 هيصخ هنم لوقت ىرهوللا لاق . امجريغو |

 هلثم باصتغالاو ىنمؤ هيلع هبصغو هنم

 بحاص لق , بوصخعو بصصغ ءىشلاو ١



 ه

 5١ رفغ صصغ

 « تادايزلا ىف ةغا تصصغو ةديبع نهرب هوشلا ىلع هيصخو ًافلظ هذخأ

 09 1 هلا ..: . لمس
 فو . امام 2 0 كقو ء عضم مأم ال يراسل مدل

5 
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 ةشئاعتور بدوا ىف هلوق * رئغ

 جرخ ام » تلاق اهنع + ىلاعت هللا ىضر

 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر | أم ةغلأ ىف فورعملاو نمي هنودعيف وأ
 ثيدحلا اذه « كنارتغ لاق الإ طئازلا | دقو . هسفنب يدعم ابوث هبصغ هائمدق
 ظل امهريغو ىذمرتلاو دوادوبأ هجرشأ | لا.متسالا اذه انئامز ءالضق ضب ركذأ

 اهنع ىلاعت هللا ىذر ةثئاع نع اهتياور | دقو هيف نحللا ىلإ مهبسنو ءابقثلا ىلع
 ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا نأ » | هنم تعب زوجي هنأ هنأ مب لصف ىف انمدق

 ىو 6 كنا رفغ لق طئاغلا نم جرخ اذا ٠ اذه هلثم عنتم الو هبجو انرك ذو ًاسرف

 « ءالفا نم ج رخ اذا » ىذمرتلا ةياور هنأ عرشلا ىبصنلا دح ىف باوصلاو

 بيرق نس> ثيدح اذه ىدمرتلا لق | اذهف لخديف هريغ قح ىلع ءاليتسالا

2 

 هنم بصغ مطوق ءابقفلا ىئئصم لامعتسا 0

 ثرادح الإ بايلا اذه ف فرعي الولا ةتيملا دلجو نيجرسلاو باكلا بص

 . نونلا بوصنم كنارثغ تلق ةثئاع | اهؤانتقاز وي ىبلا تاساجنلانمكالذ ودكو

 نارفنلا ىباططا ناملس وبأ مامالا لق | نايعالاو مفانملا بصغ هيف لخديو
 رامذأي هبصن اهأو لق ةرئتملاك ردصم | لوق امأو . تاصاصتخالاو قوقطلاو
 كأمأفإ مولا لوقت 4 ةلأسملاو يبلطلا وه بصنلا نأ انباصصأ نم ةعا

 كتمرو كوفع مهللا لوقت اك كنارذغ | ىضرمب سيلف ريغلا لام ىلغ ءاليتسالا

 ليقولاق . كتمرو كوفع ىل به دي ربا هللاو هانركذ امل عماج دج سيل هنال

 : نم جورخلا هييقعت قو كلذ ليوأت ىف « ملعأ ىلاعت

 ا ابطلا باتك ىف هوك * صصخغ رع رفغتسإ هنأ اههددأ نالرق اذبب ءاللعا ةرارطلا ؛ انك ٠ د دك ١ صصغ
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 هيلع ىلاعت هللا ىلص ناكو ءالفعا ىف هثبل | نبدلا قئخيشلا هديق هبو اهمض ال نيغلا

 ىلاعتو .هلاجيس هللا 2 د رجب ال ملسو ا تصصغ تيكسلا نبا لاقو 8 يلاعتْشا هوهحر
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 جاكتلا بلط ةدش وهو مالتغالاو ةمنلا | ركذ نارجه يأرهن أكف ةجاحلا دنع الأ

 ةيمالغلاومواغلاوةيموانلا نيب مالغ لاقيو | هدعو ًاريصتت لاملا كلت 2 ىلاعت هللا

 ذاماغ ىلع مالذلا عمجيو همالك رخآ اذه | ليقو رافنتسالاب هكرادتف ايد سفن ىلع

 . كك مح عج ىناثلاو ةرثك عج لوالا ةلغو | ةد ةمعنلا ركش ىف هريصقت نم ةبوثلا هانمم

 مالغلا امساو هريغو ضايع ىضاقلا لاق من هممطأت هيلع اهب هناحيس منأ ىقلا

 ىف دلوي نيح نم ىبملا ىلع عهقي ىأرف هنم يذألا جورخ ليس من هةمضه

 ىف هلوقو . غلبي نأ ىلا هتالح ميمج ةمعنلا هذه قح غواب نع ارم ماق هركش
 قوماجىذلا ىنارعالا ثيدحيف طيسولا * ماع ىلامتهللاو هنم رافغتسالا ىلا عزذف

 مضي ىه ةماذلاب هرذع دهم ناضمر ربش | لم...ولا ىف ةروكذم ةيصاغلا «رصاغإل
 اذإ ملغ ردصم يهو ماللا ناكساو نين ىه ةضمضملا لصف ىف هوضولا ةفص يف
 اهيف لاقيو حاكتلا ىلا هنجاح تدتشا | الا حتفو ماللا ناكساو نيغلا حتمب
 * ماللاو نيغلا حتفب 5 يرهوجلا ولمجلا ف سراف نبال . ةلمبملا

 الغ لفت ردقلا تلغ لاقي 6 واغ )ع | يرهوجلا داز. موقلملا سأرىه امهريخو
 رمالا ىف نالف الغو انأ اهتيلغأو انايلغو « قلما يف ءينانلا مضوملا ودو

 هللا ءالغأو دحلا هيف زواج اذا ًاواغ واني ١ هذه بابلا تقلغأ لاقي « قلغ ع
 هب تيمر أذأ أولغ ميسلاب تولغو ىلاعت ١ تيثو .تقلغ ةليلق ةثا ىفو ةروهشم ةغال

 نيغلا حتي ةواغلاو هيلع ردقت ام دمبأ رم نبأ مالك م ىراخبلا حيحص ىف

 نالف ىلاغو مبسلا هيلا لصي ام ةياغ ١ تببلا اولخد لاق اهنع ىلات هللا ىضر

 نم ةيلاغلاو لاغ نمثب هارتشا اذا اذكب ظ اوقلغلوصالا ف وه اذكه هيلع | وقلم
 نابلاب نانجعي ريئملاو كسملا ىه ببطلا | بابلا تقلتو جاجزلا لك فاأ الب

 نم لوا لاق حاحصلا ىف يرهوجلا لاق « هتقلغأ يع هتقاتأو

 لاقي كاملا ىدبع نب ناملس كذب اهاس | قىدحاولا نسحلا وببأمامالا لق« ملغ

 © ةيلاغلاب تيلاثت هنم | هلل لص اي ركزويببةصقيف طيسبلا هريسفت
 تدمغ هربغو ىرهوجلا لاق «دمغإ# ٠ نارع لآ ةووس ىف ملسو امهيلع ىلاعت

 وهف ًادامنا هتدمغأو ًادمغ هدسغأ فيسلا | نم هاصأو سانلا نم بالا مالنلا لق



 زم

 © دمقمو دومغم

 تادابشلا قبذيملا 2 رد كر يغإت

 1 2 مد «.إ ع أ همهمذل سه 11
 وه ريغ يد هدايس لبيع 2 تيدا ف

 لفغلا وهو ميلا ناكساو نيغلا ركل

 ىأ معن ز ىلع هردص رمغهنملاةيدقللاو

 ءاملا رمغ لاقيو . ملعأ ىلاعت هّللاو دتح

 رمغ عجلاو ةدشلا ةرمغلاو هاطغ ءىثلا

 سانلا راغ ىف تلخدو بونو ةبونك

 ىف ىأ اهريكو نيغلا مغب ىععي مراغو

 ءالط مضلاب ةرمغلاو مسهتركو مهتمحز
 اههجوتأ را تريغ دقوس رولا ن + دخلي

 ونصيل اههجو هب تلط ىأ ًاريمخت رمغت
 ةرمغاا نزو ىلع نونلاب ةنمغلا لاقيو اهوا

 رماعلا فالخ ضرالا نم رماغلاو هانم
 ميضعب لاقو يرهوجلا لاق : ةلمهملا نيملاب

 أ اأو ةعارزلا لمتحي امت عرزي ملام رماغلا

 وغو هرمغيف هغام ءالإ نال رماغ 4 لبق هنلس ءالإ نأل رماغ هل ليق

 ءاملا هنلبي ملامو لق . لوعتم ىمع لعاق

 رماغ هل لاقي ال ضرالا تاوم نم

 نينلا حتتب سومقلا نييلا ؟سمغإل
 29 ا ايذاك صام قع فالحب نأ يغ ميلا مو

 و ىمن

 «تادابشلاو نال بانك ى ةضورلا يف

 . طغ ىأ نيثلأ مذيب وه ه لالملا 3 ل

 هل! لصف يف ليروط مالك هيف ىلأيس
 مهول وقو ىلاعت هللا ءاش نإ هايلأو لا م عم

 « هتيبج ىلا ممغلا لزن ءوضولا ةفض ىف

 ىلارعشلالزن ىنااوهمغالا وردصمم.غلا

 ىهمضلاب ةمغلاو ملا مغلاو اهركسف هتهبج

 هيلعت فس مميتاايف بذيملا ىف هكلوقو..نلا

 هانعمو ةيجعملا نيذلابلاقي همن ايأرت جعررلا

 امهو هبعوتسأ هانعمو ةلمهملاب لاقيو هاطغ

 ةل.ملا نأ الا نيوجولاب طبض دقو نايراقتم
 مافلاوتل. ملا نيعلاىفمدقتدقودوجأو ربشأ

 هب بجي ام بايىفهلوقو . باحسلا حتنلاب
 وهتاف ةدخع همغ بذوملا نم صايصقلا |

 غىأ م ل ديدشتو ةمجعملا نينلا معتفي
ْ 

 اوه 5 نم 4 ةرسقل هل مضوم دسو ةبحو ب همن أد 4 010

 ىلع ىدغ محلا بحاص لاق مغ

 ىف لجرو هيلع ىثغ ىغأو ضرما
 نانالا كلذكو هياع يمذمو هيلع

 اش كقوارز 01 دعم هل ال كنؤلاو عج هان .د_م هلأل هناذلاو

 لاجرو نايم نالحو لاش ةعقحو موضعي ا اهبحاص سمخأ أبم 07 ومع يمس الع

 ف سول نأ اهبحاص قدحتسلو مثالا ُق

 هانركذ اك رئابكلا ىصاعملا نم يهورانلا

 ىمغأ دقلافويلثم يرهوجلا ركذو . ءاغا

 يلم وهف هي هيلع ىبغو هي هيلع ىمغم وهف هيلع



 ٠ مغ "4
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوق لوعنم يلع هيلع
 لاق « يلع غنا > لالهلا ىف ملسو

 ! دعا
 لعل ! ثع
 ىثلا تدمغ كلوق ن ىلا

 وهذ ىحغأو ينو لالملا انيلعمغو هئيطغ

 ءامن ةليا هو ىعامسلا ىلع نآكو ىخم

 اذا ةمغلإو ةيمغلاو ىعغلاو يعشلل اًممصو

 ىورطاهلك كالذ دك ةيؤر ريغ ىلغا وماص

 هنالري مل اذالالملا مغ لمجملا بحاص لاق

 ىف يرهزالالق . هريغ وأ ميغ هراسب

 ©« ىمغم ويف ىنغأو ىبع وهف ىغو

 ةمينغلاو منفلا ةغلا لهأ لاق «منغإ»

 . مضلاب امع نوملغي موُقلا مدغ لاق يع

 لاق . ةدئانلا ةغللاىف ةمينغلا اًنباحصأ لاق

 مسقنم رانكلا نم ذوخألا لاما انباحصأ
 ليخ فاجتاو لاتق ريغب لصغ ام ىلا

 | لوالا ىسيو كلذب لصاح ىلاو باكرو

 م

 يع

 هلا نب قرفلا بيطلا وبأ ىئاقلا لق
 نم اجار عيمجلا ناك نأو ةمينغلاو

 1 ل
 1 ل راقكل ا

 انم عنص ريغ نم عجر ءىفلا ن
 ةسيئذلا فو هسفنو ءاؤ هنال ًاقيف ىبسف |

 نوءاقلا هدر لب هسفنب عحري ملف عئص انا

 « ىلاعت هللا قيفوتب مهسفلأ ىلع

 روصقم ينغلا ةغالأ لهأ لاق « ىنغ»#

 ىَع هنم لاقي راسلا وه لوالا رودكم

 ىننتساو لجرلا يننثو ىنغ وهف لجرلا

 ىأ اوناقتو ىلاعت هلا هانغأو دحاو ىنعب

 رسكلاب ءانغلاو.ضعب نعموضعب ىنتسا

 ةينغالاو فورمملا توصصلا وه دلإو اصب
 ىغتونم لاش ىلاغالا عمجلاو ىلا ىدك

 وه دملاو نيغلا حتفب ءائقلأو. عمي ىغو

 عضاوما وهو ىناغملا دحاو ىننماو عفنلا
 امجوزيةأز را! تيئعو اهولهأ اهب ناك ىلا

 ماقأ ناكملاب ىعو تننتسا يأ اناينغ

 نالف ىنذم كنع تينغأو شاع يأ ىنغو هب ْ ىدوعسملا وذم ة ةمينغ ىبناشثلاو ًاعبف

 نالف ةاننمو نال يغمو نالث ةانئمو دحاو لك مسأ ؛ نأ انباحصأ نم ةث ةءاطو

 لاقيودا ره كنعتأ أرجأ ىأحتفلاو ضلاب درفأ اذا رخآلا ىلع مسقي نيلالا نم

 ريقتلا ىمساك اكرتنا امس عمج اذاذ رمذلاب

 ىبيوزقلاماحوب أخبشلا لاقو ٠ نيكسلاد

 | هريغو

 ىفاشلاظنل ىفو ٠ لوالا لوادتي ال ةمينغلا

 .اذهم رعشب ام رصتخلا يف ىلاعت هللا همحر

 انو كنع 'ىجي ام يأ اذه كنع يي ام

 ريسلا باب ؛ ىف بذبلا ق هلوقو ٠ كيمئش ا

 : رعاشلا لقا مساو نيلاما لشي ءىنلا مس
 اتيلع لاتتلاو لتقلا بتك

 لويدلا رج تايناغلا ىلعو



٠ 

 لوغ

 لهأ فلتخاو ءاسنلا تايناغلاب دارأ
 اهنال ةجوزملا ىه ليقف ةيناغلا يف ةغللا

 نبا دشنأو . هريغ نع ابجوزب تينغ
 ىلع هدا_دحص يق يرهوجلا مث ىبارعالا

 : ةنيثب بحاص ليمج لوق اذه
 مأةنيكب ذإ يب هيلا بحأ

 ايناوغلا تينغ نأ ال تيبحاو

 نط جاوزأ ال ىناللا ىناي الاب دارأ

 تين نأ امل ةلوقو تاجوزملا ىناوغلابو

 ابهباطخ ىلا ةييغلا نم مجر ءاثلأ ركب

 أل بل اهلثم ناك نم ُُى بحأ هانعمو

 تينغ نأ املف ميأ ىه ذا ىباي الا تبيحأف

 ليقو تاجوزملا تيبحأ تجوزن ىأ
 ص ليقو ةعانلا ةليمجلا ةياشلا ةيناغلا
 نع اهارج اهانغأ ىلا لامجلا ىف ةعرابلا
 « ةئيزلا

 تاداعسلا وبأ مامالا لاق  لوغ
 ريثألا نباب فورعملا دمتم نب كرابملا

 ثيردحلا يف ببرغلا ةيامن ىف ىرزجلا
 صضوناليغلا دجأ لوغلا رفص الو لوغ ال

 محزن برعلا تناك نيطايشلاو نجا نمسنج
 اتوععمل لصخاخلل رمل د أوئتتف سانلل يآأ ربت ةالغلا فلو هلأ نأ

 بلكلا

5 4 

 ليقو هلطإ و ملسو هي هيلع للاعت هللا للص

 وهلب لولا دوجول أي ًايفث سيل لوغ ال ىعم

 روصلاب هنولت ىف برعلا معزا لاطبا

 ال ىأ لوغ ال هلونق كلايتغاو ةفلتخلا
 ثيدحلاهل دبشو ادد لضت نأ عيطتست

 ىلاهسلاو ىلاعسلا نكلو لوغ ال رخآلا

 ةرحس نجلا ىف نكأو ىأ نجلا ةرحس
 رخ الاثيدحلا هئمو. لييختو سيلت 3

 ىأ ناذالاب ناليغلا تاون: اذا

 لدي اذهو ىلاعت هللا ركذب اهرمش اوعفدأ
 ثيدحدنمو . اممدع اهيغنب درب مل هنأ ىلع

 تناكف ةوهس ىف رع ىل ناك دواد ىفأ

 مالك رخآ اذه , ةخأتف ءىج لوغلا
 © ريثالا نبا

 اودانؤ

 غوولسغفف زيجولا ىف هلوق ب ريغ

 فكي ملح ا ىلع بارآلا رذولو

 هناي ائمدق دقو هريقب عام نم كب ال لب

 . ءايلاو ءابلاب روخغ هنأو ربغ لصف ىف

 عم ةيرفسلا لئاسلا هباتك يق ىوحنلا

 لكو ريغ ىلع ماللاو فلالا لوخد موق
 ةفاضالاب فرمتت ال اك هذه اولاقو شعب و

 هنأ يدنعو لاق ماللاو فاالاب فرعتت ا ظ ىأ مطوغتو ىتش وص فأتولت ن ولعت ىأاليوغت

 لاةيف ضعبو لكو ريغ ىلع ماللا لغست | ينلا ها ةأفند مكاو قيرطلا نع ميلضت

 (تاغللاو ءاسالا بيذهت ؟ جس 9م)
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 ضعبلا نم ريخ لكلاو كلذ ريغلا لمف
 فيرعتللاتسيل انه ماللاوناالا نال اذهو
 :رعاشلال وق و ةفاضالل ةبقاعملا اهنكلر

 ناك وه اما * كنفلاو اركف نيب ناك ©

 ىلع صننم هنال اذوف اهكفو اكف نيب

 ضعبلاو ةلمجلا لع ا

 ميمدلا ع رك

 عضاوملا ضعب ىف ةفاضالاب فرعتي ًاريغ نأ
 لحي ل كلاو دضلاىلع لمحي ربغلا نأ مث

 ءزجلا ىلع لح
 نم ًاضبأ ماللا و فلالا لوخو حلصف
 © ماعأ ىلاعت هللاو هجولا اذه

 عضاوم ا *"|سأ ىف لصف

 بانلايف ةضورلا ىف ىف ةروكذم #ةنز 2

 رارثالا لصف ىف رارقالا باتك نم ىلناثلا

 ىازلاب و ةءدعملا نيغلا تشب يمد مردب

 ةنيدم ىهو ةعصق نزو ىلع نون أهدعبو

 ةمب الا نم تاعامج ابنم ناسارخم ةروهشم
 وت 8

 مها رد نم انزو رثك | ارا ردو مولعلا َْق

 - مالسالا

 تاتك ىف روك ذم د مل عاركو»

 فاكلامذب وهىلز 1 رصتخم نم مايصلا

 ةكم نيبو هنيب ةنيدملاو ةكم نيب دأو
 ةينامب نافسع مادق وهو نيتلحرم وحن
 لبجودو هيلا عاركلا اذه فاضي لايمأ

 ىذا اذهو هيلا دنع ةرملأ فرطب دوسأ
 وه ميملا رسكو نيغلا حتف نم هتركذ

 حتفو نيغلا مضي وميم ا رسكو نيغلا حتطب ١

 حتملاب وه فاكلا باب ف لاقو . مهما

 !ذهو تلق . ءارعشلا ضعب هرغص دقو

 مامالا لاق . هيلع هينشا و فيحصت

 فات وما هياتك ىف ى .زاكلا رك وبأ ظفاحلا

 نيذلا مشب ميمالا 8 9 2 3 فلتخلاو

 . ةنيدملاو ةكم نيب عضوم ميمغلا عارك

 ميما حقو نيل مش ميدنلا امأو لاق
 اذه

 دوو ميلض ىب نم ةلظنح رايد ىف داوف |

 ميمقلا نأب ح رم دقو ىزاحل مالك | رهووبلا رسكو نيغلا حقي ميمغلاو
 ام ملع اذا ٠ ملعأ ىلاعت هللاو ميقلا ريغ

 كلذو مو ىتزرلا مالك ىف مقو دتف هتكذ

 رفاساذا رفاسملا رطف زاوج ىلع جتتحا هنأ
 .ثيدحلا اذهب مئاص وهو رابنلا ءانثأ ىف
 ةيلق ع ىلاعت هللا ىلص ىلا نع ىور لاف

 ناضمريفةكم ىلا هجرت ىف ماص هنأ ملسو | ثيدحلا لهأدنعفورءل ار وبشملا باوصلا

 نم رمأو رطخأ ميمغلا عارك غلب اذا ىتح | لاق . ,هريغو ريسلاو خيراوتلاو ةغالأو

 كشالب ل طاب لالدتا |.ةهوراطفالابماص | وه نيغلا باب ىف راونالا علاطم بحاص



 5 حتف راف

 ءام وه ليقف هيف فاتخاو رئاغلا ريغصت' | هللا ىلص هنأ ثيدحلا ىتءم نأل كلذو
 قارعلاو ماشلا نيب ىهو ةوامسلا ضرأب | ةئيدملا نم هجورخ دعب ماصّلسوهيلع ىلاعت

 ىضر ربع مالك ينممو لذملا اذه ببسو | مينغلا عار م ىلا مايأ دس لصو املف ًامايأ
 لصف ىف هانركذ هنع ىلاعت هللا | ومن ةنيدملا نع يمغلا عارك نا رطفأ

 0 ىدع أ ىلع اذه ل لدتسا تيكف لحأ رم عبس

 نءريسلا باتك ىف روك ملا روغإ# ٠ هلوق . رفسلا ءاشنا موي ىف رطفلازاوج

 وه روغ ايابس هلوق ىف زيجولاو طيسولا | ىسع » بذبملا نم ةطقللا باب لوأ ىف
 ل نويل ل مم ةماه روغ واولا حتفو نيغلا معقب وه( اسوأ ريوغلا

 ءافلا فرح

 نيماغلا دعب نيئرءبب وه ةمئألا ةنص باي | فورعملا نأ ويلا ىه ةرأثلا «رأ )٠ع

 لاق هريغو ىرهوجلا هب حرص دملابو | ىهو هدجملا كسملا ةرافو ناريف هعمجو
 لجر لاشو لاق ءاغلاب ددراب ىذلا وهو اهدعبو ءاقلاممتفي رؤنناريغلا رك ذوهؤاعو

 © ةأفأف هيفو لالعف نزو ىلع ءافأف | ناكملارثف دقو روؤفهعمجو ةمومضم ةزمث
 ملسو هيلع ىل 00 ىلص هلوق ةجتتفإل ناكموهو هنأريف ترثك اذا ةزيطأ ركب

 ريبكتلا اهعرحتو روبطلا ةالصلا حاتفم »| هردصموح رق وهف احرف حرفي حرفك ر ثف

 بلاط نأ نب ىلع هاور « ملستلا اهليلتو | لق نم طلغ دقو زوموم اذه لكو رآف
 ُْ ' - 3-5 17 .-- - . .٠

 دواد ونإ هجرخأ ةفغ ىلاعت هل ىضر وأ رجم ال ةراقلا نا مريعو ءابققلا نم

 ح رشف يوغبلا لاق. امجريغو ىذمرتلاو باوصلال ب ناويحلاوكلسلا ةرآف نيب قرف
 ىذمرتلالاقو .٠ نسح ثيردح وه ةنسلا ةزمطأ كرب هنيفتمو زوموم عيمجلا نا

 اذه ىف ءىث حمأ ثيدما اذه هيف نيب عمج دقو ههبشو سأرك هرئاظن ف اك

 ممل رسكب حاتفم ت تلق. أو باب م ىف نيدلا ل ا ب انخيش زمهلا ىف نيترأثلا

 نم مثأب هنأيب ىلامت هنأ ءاش نإ فايس | ةراق نإ ى رهوجلا حاح ص ىفو ثلثا هاامأإ

 ىنرعلا نب رك ر' ولأ م مالا لاق , رو روث اذه | © ةزومبم ريغ كما

 ىذمرتلا حرش ' ىذوحالا هباتك يفإ يف يف ةضورلا ىف رركذلا ءافأتلا (فأق» '



 شك حتف 51/1

 ىلاعت هلا ىضر ىففاشلا لاق «ثئفإل |٠ ةالصلااتنم اسوهيلعلاعت هللا ىلص هلوق
 وه أيوق ناك ناو ثلا ىف ةكز ال هنع | كالذو اهقلغ نم اهحتفي ام زاحمو ءوضولا

 لاق ٠ ةئلثلا ءاثلا ديدشتو ءافلا حتتفب | عوضوم قملالك وهف اهنم عنام ثدحلا نأ
 ىلع داقتلالا در باتك ىف قييبلا مامالا | ى قلغلا لحنا أضوت اذا ىح ثدحلا ىلع

 دهعركي وبأ لاق . ىلامت هللا همحر ىفاشلا

 با رعالا ضعب تلأسةعنخ نبقحسأ نبا
 هل ةيدابلاب نوكي تبن لاقف ثلا نع
 هودصح طحق مهباصأ أذفرودم بح

 الإ اهيلع ردقي ال ةعيدب ةرامتسا هذهو

 فرح ىف ربكتلا اهعرحت ىنممو ةوسبنلا

 همحر ىلاطحلا نايلس وبأ مامالا لاق ءاحلا
 نم ثيدملا اذه ىف ملاملا ىف ىلاعت هَل

 ساديف جرخمب مث ًامايأ ةرفح ىف هوكرنو
 بحث لاي :رهز الا لاق .٠ لك ؤيف قديو

 لق اذا نويمدآلا هتبني امم سيل يرب

 ءازجأن م ءزج حاتتفالا ةريبكت نأ هتنلا
 سو هيلع ىلاعت هللا ىلصص هنال ةالصلا

 رئاس اهيلا فاضي اك ةالصلا ىلا اهفاضأ

 ف هب اوزمداو هوذد ةيدايلا لمأ توق

 8 ةعاجما

 فورعم ءاغلا مضب لجفلا « لخ »*

 كل بحاص لاق . ةغو ش هتدحأو

 4م ورأ ةقيذ 3-4 ةمدرأ هن انع ًاميج لجفلاو لجفلا
 ل

 خل امدحاو ادا ةثبخ

 ناك اذاو دوجسو عوكر نم اهثا نجأ

 ةينلا ند اهئداس قرع نأ رع ل كاذك

 رئاسةماضع الإ هيي ال اك ايماضي نكل

 ال ةالصلا نأ ليلد هيفو لاق اهطئارش

 ءم هريغ نود ريبكتلا ظفلب الإ زوجت
 0 اا يا يحح 2-6

 سو هيلعىلامتهّْشلا ىلصدنأل كلذو ركذالا
 مسو

 © كلذ نم وهو | فيرعتال امهنيتلل ماللاو فلالاب هئيع دق

 ةشحاف اولعذ اذاو) ىلامثهلوق «شحغلإ# | بلسلاناديقي ةفاضالاعم ماللاو فاالاو

 هده جتحا (انءابا اهيلع ااددحو اولق ادع مق محلا باسل نأ وهو باهيالاو

 ةروعلا داس برو ىلع انباحصأ ةيآآلا | ىأ دجاسملا هتيبم نالف كلوقك روكذملا
 ةفحاغلا اولاق م لأ ع ولت ىأ ربصلا ملا ةايحو اهريغ هل ىوأمال

 مهن نب رس َنح ثيويحل ن دلع هم

 ةارع قينعلا تيبلاب نوفوطي أوئاك مهنأ ا مالكلا 2 هلثمو ريصصلاب الإ هل مقدم اي

 نم قررثك ألا لوق وه ريسفنلا اذهو | مقيال ليلحتلا نأ ىلع ليلد هيفو ريثك
 كرمشلا ةشجافلاب دارملا ليقو نيرسنملا *« ىنمملا نم هانرك ذ 1 مالسلا ريذب



 لط

 هلقو ىدحاولا هلقث مف سادع نبا هلاق

 ىدرواملا لاق . نسحلا نع يدرولملا

 تيبلاب فاؤطلا هنأ ىلع نورك أالاو

 ةشحافلا جاجلا لاق ىدحأاولا لاق ةارع

 لست دقو . بوئذلا نم هحبق دتشب ام

 اهرسف هنأ سامعنبا نع بذهما بحاص

 سايعنبا نع نوكيف ةارعتيبلابف وطلاب
 ىدحاولا لاق . لعأ ىلاعت هللاو ناتياور

 ةروعلارثس بوجو ىلع انباحصأ جنحأو

 اوذخ) ىلاعت هلوقب فاوطلاو ةالصلل

 فاوطلا نال ( دجسم لك دنع متنيز

 © ةالص

 ةرع نأ ليقو هيبنتلا ىف هلوق «لخإ»

 مضي لاحقلا لاح لكي عيابلل لاحتلا

 همهجو لخنلا ركذ وهو ءاخلا هيدشتوءافلا

 أذهو لال بذوملا يف لاق اذكو ليحاغ

 طيسولا ىف لاقو

 وهو واو اهدعب و ءاحلا مضي لوخ

 . ةسفالا ىف روبشملا وه

 ا

١ 

 يضر ىهفاشلا مامالا هلاق كلذكو ل
 اذه وكنأ دقو ناتغل امو هنع ىلاعت هَل

 ةفرعك ةنللاب هل ةقرعم ال نم ىعفاشلا ىلع

 اماو لوح ةغالا ىف لاقي ال لاتق ىبفاشلا
 اره ا هت مال اذ جه. ألق |[+
 لب ةهوش نم طخ ادعو لاح لاقت

 | بوأىةيدتت نب دمحوبأ لاق دقو . نأتخأ

 | لف لاقب الو لحفلا لا وهو بئاكلا

 و
 قيلاو+لانباروصنموبًاةببتق نبا ىلع ركنأف

 هيلع راكذالا ىلا راشأو هباتك راش

 ترف

 ديسلا نب هم نب هللا دبع دمموبأ ّطأ

 لاق . باضتقالا هباتك يف ىمويلطبلا ا

 ريغ اذه ةبدتق نبا لوق قيلاوجلا نبا

 هممجوأضبأ لحل هيف ىح دقديلع قفاوم
 ىلاعت هللا ىضر اع ثيددحخ يفو . لوخ
 ثردطاقو.لخ الو رثب ىف ةعئش ال هنء

 لخدإ سو هيلع يلاعت هللا للص ىبلا نأ د

 تيبلا ةيحان فو راصن آلا نم لجر راد
 نه ريصح ىأ 3 لودفلا كالت ند لك ا

 لاحفلا فعس نم لمرت ىلا رصحلا كنت

 اولاق اك زوجتتلا ىلع هب ملكتتف لخنلا نم
 ةحيحأ لاقو.فوصلاو مقل سبلي نالف

 : حالجلا نبا

 ىلوشن ذن> نم قربات# ليسغلاةريخايى ربات

 « لوحتلاب لحتلا لهأ نض ذأ ©

 لاقيالو اذك لوقي نأ باوصلا ناكو لاق
 تيكسلا نبا لاق ا؟ لخنلا ربغ ىف لاخ

 لاذم نيدح وتقمز ونمت ةل معا كنح تلق

 * ةنيدملا برقي ةيرق مسأ ةءجعم

 لاق بيالا وه تارفلا ءاملا ؟ترئإل
 لق

 تاذأ بذعا وه يدحاولا 0 هال أ يل

 ترقي ءارلا مضب ىس ءالأ ترف دقو

 ىرهوجلالاق .باط يأ بنع اذا ةتورف



 جرف 07

 8 تارف هايمو تارف ءام لاقي

 ناوفصتنبة رسب ثيدحيف «جرفإل
 لوسر تعبس اهنا اهنع ىلاعت هللا ىضر
 نه 8 لوقي ملسو هيلع ىلاعت هللا لس هللا

 سس نم» ةياورفو 6 ًاضوتيلف هو د س

 وبأمامالا هأور رووشم ثي دح 57

 ىئاسنلاوىذهرثلاو دوادوب أ وىمرادلا دم

 لق مهتس ىف مريغو قييبلاو هجام نباو

 ةياوروجيحصنسح ثيدح وه ىنمرتلا

 ىدحل فو . هدذ سم نم مراكأ

 انباحصأ لاق هج رف سم نه يمرأدلا قياور

 لجرلا ن 2 ربدلاو ليقلا ىلع قلطي جرقلا

 لعج رغلا ق ةالطإل 4 لدتس اممو ةأرهاو

 لاقدتع ىلاعت 5 ىضر ىلع ثيدح ليقلا

 هللا لص هللا لوسر ىلا دادنملا انلسرأ
 جرب ىذا نع أسف ملسو هيلع ىلاعت
 لوصر لاق ب لع فك ناسنألا ٠ نم

 حضن اوأطوت لسو هي هيلع للاعت هللا ىلد هللا

 ة> رقلاو ةحيححص ىف ملم هاور كج رف

 | اذا هلوقك ًاقاطم ناكملا يفو نيئصلا نيب

 مب هلك هببشأ امو عرسأ ةجرف دجو
 ًاضيأ ءاثلا حتبو ءارلا نوكسو ءاثلا
 00 ةلان ةجرغلا امأو : :ءاج

 نع ةجرغلا يهف حتقلاب ةجرفلا امأو زا
 ْ ملا اذهلام لاقي يرهزألا لاق . محلا

 مضي ىنعي ةجرف. الو ةجرفا الو ةجرف نم
 :ىلارعالا نبادشنأو اهرسكو اهحتفوءاغلا

 سرق

 مأالإ ند سوئتلا عزب اعر

 لاقملا لحك ةجرف هلا ر

 ةجرفومسا ةجرفو ةجرفو ةجرفلاقيولاق
 نيب لاخعأجرفلا كلا بحاصلاقو .ردصم

 ريغ ىلع سكت الو جورف عجلاو نيئيشلا ا

 ليقو جرفلاك ةجرفلاو ةجرفلاو لق كلذ
 نمةحارلا ةجرفلاو نيئيشلا نيب للخعاةجرغلا

 :تلصلاى أ نب ةيمأ لاق ضرمنموأ نزح 1

 مالا نم سوؤنلا هركن امير

 لاقملا لسك ةجرف هلار

 ةجرغلاو رمالا يف ةجرفلا ليقو لآق

 نايركة«ناينعملاو باملاو رادجلا ف مضلاب
 7 ص

 اذه ةحرفو احرف جرذي هل جرف دقو

 ىرهوجلا لاقو . محلا بحاص هركذ ام

 هجرفو كلغ ىلاعت هللا جرف حاحصلا ىف

 جرغلاو ةروعلا جرقلاو رسكلاب هج رفا |

 ةح رق 1 ةحرفلاو 2 ةفاحلا مص وو رذثلإ 1

 .كلاب جسرشلاو هيشأ امو طئاخلا

 7-2 بحاصلاق ٠ رسلا متكي ال |

 4 دع هنأ جر دقو بركلا فاشكلا |

 نموتلا جورفلاو جرفتو جرفناف هجرفو |
 ىايحللاهاورةغل هيفمضلاوجاجسلا دالوأ

 ه« هل !وعسو لجرال موقلا جرف هريغ لاق

 ىف ريبكلا قييبلا ناس يف « سرف
 عيب زوج نم باب ىف عويبلا باتك لوأ

 نب نمحرلا دبع نأ هدانساب ةيئاغلا نيملا



 ب ضر كفصرُق

 ًاسرف نافع نب نامع نم يرتشا فوع

 سرفلا كلذ ومن وأ مرد فلا نيعيرأ

 ديشت هدحُجخ ىارعالا نم هارتشا يذلا

 يف هئيدحو :كئرملا همسأ تباث نب ةعرخ

 نب ةرامع ةيأور نم هريغو دوأد ىبأ نكس

 #* ىناحصلا هع نع تباث نب ةعزرخ

 مسيب ىف طيسولا يف هلوق «دصرفإ
 هنم دصتي امم ناك نإو راقلاو لوصأألا

 نوكسو ءاغلا رسكب وه داصرئلاك قرولا

 لاق . نيتلمبأا لادلاو داصلابو ءارلا

 لاقو ٠ || وه ىرهوجلا

 فورعومرجش داصرفلاث يللا لاقىرهز ألا

 ًاداصرف ةرجشلا نومسإ ةرصبلا لهأو
 داصرتلا وه مهضعب لاقو لاق ثوتلا هلهحو

 دارعو تلق . ةرجشلا هذهلخ ديصرقلاو

 ًانلطمتوتلا رجش للاعت هللا هسر لازذلا

 ملعأ ىلاعت هللا و

 ىعمصأألا لاق لاق ماوملا هيف فديصي ام

2 

 رز و ىهعالا تو

 بابو ة ةبنتق نبأ رذو 0

 توت لوقت برعلاو توت لوقت سرغلا
 0 ميلك سانلا ىف داصرلا عاش دقو

 ىرهز الارو صنموبأ مامالا لاقت« ضرفإل

 ىبا رعالا نبا نع تاقنلاق ةغالا يي ذه 2

 | ضرفلا

 ةالصلا صضرق ةتمو لاق هريغو ريسلا

 | قو كنرتا قو حادملا ف رخ فم كالا فدو سب #لا ثق 1

 لاق رعلا نم برض ضرتلاو لآ حدا

 ' هلو اضرف قاطعأ ا لاقي ةبطا ضرفلاو

 تضرف لاقي ةءارقلا ضرفلاو لآ امرأ

 ض رفةنسلا ضرغلاو لاق هتأر 3 ىآ رح

 ىأ ملسو هيلع ىلا عت هللا لص هللا ل لوسر

 ضرف هريغ لاقو ىرهزالأ لاق ٠

 ىأ ملسو هيلع ىلاعت تا ىلص هل ل

 رماللا وه اذهو لاف ًامزال ابوجو بجوأ

 يعمصالا لاقسرثلا ضرفلا ديبعوأ لاق

 اضف ضرب ءاطملا ىف هل ضرف لاقي

 ضرفلاو ةضررف هل لعج اذا هل ضوفأو

 ناسنالا ىلع مج وةةهضرفت ءىشلك ردصم

 مثيطاوبأ لاق, ةضيرفلامسالاومولعم ردقب

 ةاكزلا ىف ىنعي بجي يتلا لبالا ضئارف

 تضرف اهنأل ةطيرف ثيمس هريِغ لاقو

 لبالا نم موأسعم ددع ق ثبجوأ ىأ

 ءاهلاا ريف تلخدأو ةيضيرفو ةضورفم ىهف

 مالك رخآ اذه انمن ال اممأ تلعج اهنال
 ىرهوجلالاقو . ىلاهت للادهحر ىرهزألا

 لجو رع هللا هبجوأ امضرفلا هحاحص ىف
 ضرفلاو ًادودحوملاعمهل نال كالذب ىعس
 هتضرفأو ل تضرفوةموسرلا ةيطملا

 ىذلا ىذرغلا ضرافلاو نآويدلا ىف هللا

 انيلع يلاست هللا ضرف دقو ضئءارثلا فرعي



 عشف طسف فن

 لآق . حصفو حاصفو ءاحصف موق نم | ةضيرفلا» سالاو بجوأ يأ 1 ا هضرتتاو اذك

 بيضق وحن مسالا ريدك. هو رسك هيرودس ضئارف ثيراوملا ةمسلل ملعلا ى يحشسما ل

 حئاصفو حاصفو ةحيصف أ رهأو بضقو | مالك رخآ [ذهد هي ذأ ثيدحلا يبو
 تدور | ل مر

 هئعمبفو ةيبرعلب ملكت ىبج مجع الأ ميصقو | ةضيرتلاك تلا بحاص لاقو . يرهوجلا

 ىلا كلذكو ةحاصفلاب ملكت ةاكذلا هددع غلب ام رعبلاو لبالا نم

 ا

 ناسالايب رع ناك اذاحصفتولجرلا حصفو | ةضيرفلا اهيف تبجو ةيشاما تضرفأو
 ةحاصفلا لاعتسا م يصفتلاو ةحاصف دادزاف | كلوقكضئارفلاب ماع ضيرفو ضراف لجرو
 ناويحلا ميمجليقو ءاحصنلاب هبشتلا ليقو | ثيدحلا ىف ىبارعالا نبأ نع ملعو ماع
 قطان لك حيصقلاوحييصفو مجعأ نابرض | دق تنك نإو لك عوطنلا موص يف
 حيصفأ دقو قلتي الام لكم جعألاو « هتيوث هانعم موصلا تضرف

 رمألا نع حصفأو هب م.صفأو مالكلا | اذك رمش نم تبب طاطسفلا (طفإل

 طاطسف تاغا تمم هيفو ةغالا لهأ هلق
 اهرسكو نييف ءاقلا مشب طاسفو طاتسفو

 2 دوجأ مضلاو

 ملسلاب ب ىف طيسولا ىف هلوق ة(حصفإل
 هو ءاقلإ كك ىى ئرامتلا مت
 رس وك ىز يع

 نودسو 1

 لكون اتساو هؤوض ادب حسصلا حصفأو

 نالف كل حصنأو حصفأ دنق حضواام

 هحصن قايحللا حو ٠ مجمجحي لو نيب
 هاكحام رخخآ اذه هيلع مجه ىأ حبصلا
 اا 5 ا اص

 هجرت لاس ةغللأ لعأ لاق 76 3 ديردنبالاق ٠ ةلمهملا ءاطلاو ةلمهملا داصلا

 حضتناقهحضفلاقيوةحط فواح ضفهحضمب | برعلاه» تءلكت دقو ىراصتلا ديع وه كنا ءع اللس جا هم هكر لل 1 00 . ١

 ىأ حسبصلا كحضن لاقيو ءارفلا لاق : ناسح لق
 ريسنت ىف ىدحاولا لاق . سانلل كني هظني دئالولقصنلا انددق

 ناجرملا ةلكأ اعارس ن
 هب ىلإ رغلأ ٠ ارةام أو .راعلا هيزلي ام ءاج اذإ ءاصتلا مصقأ ىرهوجلا لو
 2 يراص 27 اخرج وبدلا لو

 هرمأ نمنايأ اذا هحضفلاقي رجحلاةروس

 ناعللا نال ناسعللا باتك ىف ىلاعت هللا | روطف حصفلا محلا بحاص لاق. مهحصف

 هباوصو رهال نو طخ وهف حاضفا سبأ حلا بحاص لاقو ٠ يراصتنلا

 « انرك ذ اك حضف ! حيصف وبف ةحاصف حصن نايبلا ةحاصفلا



 ف
 ىدق

 ىنفأ اذا 8 ثيدحلا يف #1« ىغف +

 لاق ه أف ويلف هدرق ىلا هديب دحأ

 نركيال ديلاب ءاضفالا ىمي فكلا نطابب

 قلطي ءاضفالاف الإو فكلا نطابب الإ
 اهلاق تلا ةرابعلا هذهو هريغو عاملا ىلع

 ىعفاشلا مامالا ةرابع ىه بذوملا بحاص

 هيف.لآق هناق ىضطبوبلا ىف للاعت هللا هحر

 فكلا نطبب ءاضفالاو ثيدحلا اذه يف

 هدانساب قويبلا ىورو . اهرهاظب سبل
 لاق هنأ ىلاعت هللا همحر ىفاشلا نع
 لاتي 5 اهنطب ره اعإ ديلاب ءاضفالاو
 ضرالا ىلا هديب ىضفأو ًاميابم هديب ىف
 يذلا اذهو انكار هتبكر ىلاو ًادجاس
 ىذلا اذهو مأألا ف ىنفاثلا صن وه هلقن

 ةخللا بتك ىف روبشم وه كالدك ماركذ

 ىلا هديب ىشفأ لمجلا يف سراف نبا لاق

 هدوحس هتحار نطابب اهسم اذا ضرألا

 «تنللا لمأهلاقمسا ولا ناكملا دملاب ءاضفلاو

 ةلأملا لحت ال ثيدحلا ىف  مظف ع
 بذبملا ف هركذ مظفممرغىذا ةثالثل الإ

 ناكساأو ملامغب ملظفملا شجنلا باب ىف

 نام ءاسوبأ مامالا لاق . ءاظلا رسكو ءاقلا

 م مظفلا مرثلا ىلاعت هللا همر ىلاطحلا

 ع | من
 2 ١ ىح ةحدانلا ةعيظنلا همزأن نأ

 موس نم ضعيف ةقدصلا هل لحتف هب

 # نيمراغلا | 2

 هك اونلا ةدحا راكانا 4 نإ
 لاق . فاكلا ركب ىنابكاف اهمئابو
 ةبكاذ اهيف ) ىلاعت هللا لوق ىف ىدحاولا

 ةلهجنمنامرلاو لخدلا 3 ( نامرو لختو

 ليصقتلا ىلع اركذ اهنأ ريغ ةبكافلا
 ىلع اوظفاح ) ىلاعت هلوتكح ليضفتلل
 ةالصلا داعأف ( ىطسولا ةالصلاوتاوللا

 نامرلاو لخنلا ديعأ كلذك اه ًاديدشت
 ا 8

 . ءارقلا لوق اذه ةنجلا لهألا أيمغوت

 واتي وهو يوحنلا سنوي لاق جاجزلا لاقو
 نامرلاولخنلا نأقذحلا ومدقلا يف ليلخلا
 |.ملضفل واولاب الصفامتا ودك اغلا لضفأ نم

 نلاخلا ثاحيال موق ىفقارعلا لهأطلغو |

 اونظفنامرلاو هلا لكأب ةبك اهلا لكأي الن أ
 ةبك افلا نم اسيل ةبك اغلا دعب اركذ اماهنأ

 ةجح الو ةفغللا لهأ عييمج فالح وهو

 ثماعام ىرهز الا لاق ٠ ةباالا ف مه

 مركلاو لخنلا ىف لاق برعلا نم ًادحأ
 هلاق امْإ و ةبك افلا نم اسيل اهنا امهراكو
 هرم ايضاربخ# ةشللا لغو ب ملا مالك هلع ةلقا هلاق نم

 برعلأو نيملا قرعلا نارثلا ليوأتو |

 ( تاغللاو ءايسالابيذهبت ؟ جس 9٠ م)



 ملف ذهن 014
 ةيمستابهنم ايش صخنمن ةلججءايشأ رك ذت
 نم) يلاعت هللا لاق . هيف لضف ىلع اهيبنت

 لبر يجو هلسرو هتكمالمو هَل اودع ناك

 وهف ةكئالملا نم اسيل لق نف ( لاكيمو

 اسيل نامرلاو لخدلا رع : نأ لاق نمو رفاك

 ةهك اهلادعب املىلاعت هلا دارفال ةبك انلأ نم

 رخآ وهو ىرهزألا مالك اد لهاج وبف

 هذه ىف سيو تلق . يدحاولا مالك

 نامرلاو لخنلا جرخأ نمل قلمت ةيآلا

 ريثكلاو ليلقلل حلصت ةركن ةهكافلا نأ
 فطع افاق رثك لاو دحاولا سنجللو

 امهنأب كلذ رمشأ اهيلع نامرلاو لخنلا

 الو( ةبك ان اهيف ) ىلاعت هلوق ىف الخدي م
 ةبك افلا سنج نم امهجورخ اذه نم مزلي
 © هيف ءافش ال رعاط !ذهو ايلك

 ام باب ىف بذوملا ىف ركذ هك دف 9ع
 هللا ضر ةشئاع ثيدح يف ءوضولا ضقني
 لص هللا لوسر تدقتفا تااق اهنع ىلاعت
 ىلع ىدي تءقوف ملسو هسيلع ىلاعت 4 ا

 | اذكر تنقتا مقو ًاذك هنيمدق ىمحخ

 بي ام ىلع
 | كلذوام هجوب قلعت ةهبش الو ةبك اغلا نم

 ابمنضو ءافلا_رسكو انادقفو ان ادتقو ًادنف

 هلثماداتتفا هدقف ًاهتدقتفا كل ذكواولاقناتنل

 هتنيغ دنع هتماطىأ ءىلا ١ تدقعت دقتت لاشرو

 ىف هدقفت اهدلو وأ ابحوؤ ةأرال تدنقفو

 عداه الب دقاق:

 تافأ لاقي ىرهوجلا لاق ( تاف ١)

 هريغ هتلظأو ىتمع تلقناو تلفتو ءىثلا

 نالن تلتفاو هلجترا ىأ مالكلاتلتفاو
 تتلتفاو أخ تامىأ هلعاف م

 هافرط مظني ال توا ءاكو ًاضيأ هسفن

 رخال كالذ ناك لاقيو هرغصل هسال ىلع 1

 الو ربدت نع نكي ملاذا أخ ئأ ةئلف

 ور

 رسكب ةذلثلا ةغللا لحأ لاق 4 إن
 وأ محللا نم وأ دبكلا نم ةمطقلا ءانلا
 نمدل ٍتنافو ذاف عجلاو اهريغو لاما نم ْ

 هتذلفأو ىرهوجلا لاق . تعطق يأ ىلا»

 ذولافلاو لاق ةذلف هلامنرم تذخأ ىأ لاملا

 الو تيكسلا نبا لاق . نابرمم قذولانلاو

 0 جذولافلا لاقي

 دعي ام باب قبذيللا ىف هلوق ملف
 طرشب ةعلف عاب اذا طورشلا نم عيبلا | ىفد هحيحص ىفلسم يتياور ىدحا ىف وه
 م حيحص اهالكو تدقف ى ءرخالا ةياورلا

 تدقتنللا لهأل اق دحأو ىعمك ناتغل اه

 ناثنل اممضو فاقلا رسكب هدقفأ ءىثلا

 لادم ا 5 عافت 00 9

 برقو ةبرق نزو ىلع علف ابعمجو ماللا
 نيرصن حتتلا وبأ مامالا .خيشلا لاق

 6 < ةعاغلأ . ءااهممل
 رو معلا و



 /ه ضوف ناف

 اهكسم متذخأ الهف راس وهيلعىلاعت هللا لص | همر دهازلا قشمدلا مث ىمدقملا ميهاربا
 ركاذو تنام دق ةاش كسم ذخأت انلق | بهذملا ىف بيذهتلا هباتك ىف ىلاعت هللا
 ةدمتعملا خسألا لك يف اذكه ثيدحلا | ةكرشملا ريغ لامنلا مملفلا سلا باب ف

 حم ررصت اذهو مالو فلأ ريب ةئالف | نيشلا رسكب كارشديف لمعي مل ىلا ىنعي

 #« ناتغل اعف هزاوجب مدقلاىلع نوكي ىذاا ريسلا وهو ةمجعلا

 ركس باب ىف بذيملا يف هلوق ه«ريفإلل | !لعلو لحرلا ىف لعنلا هبيسب كستسي

 مروهف نم اوجرخ دوهبلا مهنأك ةروملا | ةقللا لحأ لاق . عرلفلا نم ةعلف تيمس
 ىلع مروهف نم بذلا ىف مقو اذكه ١ قشاافهتقتش ىف رم: علقناف 38 ءىشلا تعلف

 قيورحلاهاورو.ءاحلا وءافلامضب وهو مهلا | تققشتهمدق 5 تماقتو هأنمم ًاميلتت هتملفو
 ءاهلا نوكسو افلا مب مرهف نيبيرثلا ءاقلا تفي ملفو علف دحاولا ْع ولؤلا صف
 مضوم ىأ لاق هحاولا افئاي و وأو ريغ نم < ءاذح اهلمضماتمم اهوذعفلوكو اهريكو

 ٠ تبرع ةيطبن ةءاك هو لاق مهساردم | حا رسلان الاقي رعوجلا لاق «نانإل

 مهساردممضلاب دوريلا ريق ىرهوجلا لاقو | ثدحملا هب ىمسب مسا نع ةياتك نالف

 بحاصلاقو.تبرعفةينا ربع رب ابلصأو | لفاي ءادنلا ىف لاقيو بلاغ صاخ هنع

 ىذلا مهساردم عضوم دوهيلا ربف لا ولو مرت ريغأ نونلاو قلألا فذحتف

 وه ليقو لاق . مديع يف هيلا نوهمتجت فذحلا ءاج امبرو الف اي اولاقل امخر ناك

 رسب هلصأو نوب رشيو هيف نولك أب موي | ريغ ىف لاقيو ةرورذ ءادنلا ريغ يف
 . رفن نولوقي ىراصنلاو برعأ يمجعأ | ماللاو فاألاب ةنالفلاو نالغلا سانلا

 ًايرع ريبقلا بسحأ ال ديرد نيإ لق | ىف انيور دقو . ىرهوجلا هركذ ام اذه

 ٠ ًاحيحص معيحص دانسأب ىلصو ملا ىلع ىأ كلاسف

 هيلأ ضوف ةئالا لها لاق * ضوف #© | لاق سابع نإ دنسم ىف 7 طرش ىلع

 ىأ ى نوف موقو هيلأ هدرو ةلكو ىأ رمألا ةناوعوبأ انث خورفنينابيش انث ىلعي و وبأ
 يضوف موقلا ءاحو مل سيئر ال نوواستم | لاق سابع نبا نع ةموكع نع كامم نع

 ىضوف ملل ومأو ضدبي موضعإ ًاطلتخم ىأ| لوسراتلاق ةعمزتنب ةدوسل ةاش تنام

 ىرهرجلالاق . اهبيف نوكرتشم ىأ مهني ؟ هللا لوسر لاقف ةاشلا ينمت ةنالف تنام لا



 ضوف بك

 رصقلاو دملاب هلم ىضوضيفو ءاضوضيفو

 اوضواقتو هتيراج يأ هرمأ يف هتضوافو
+ .8 -- 

 كاك ما ىلا
 1 لآ ع

 مع
 ٠دها - 5 يف

"00 
 وه 0 لا ام - اضمن مب رمق مييبكصت ع

 و

 اهدودحي ةرووشم ةفورعمةضوافملا ةكرشو
 ان دنعةلطاب يهو بتكلاهذهيف اهطو رشو

 ةقينح وأ اهححصو ءانلعلا ريهام دنعو

 بنطأ دقو هل طورشب ىلاعت هللا همر
 ىلعلالدتسالا ىف ىلاعت هللا هر ىنفاشلا

 ى ةضوفملا امأو راقلاك املعجو اهاطبا
 ىكحو . واولا رك اهيف روهشلاف حاكنلا

 اميف مالكلا حقت دقو ابحتف ذاع ىفارلا

 ةعالطأو هتلالحو هقيق# ةيضتش ًاحيقنت

 ف ًارصتخ كلذ تاقن دقو هتعاربو

 اذهىف اهركذقيلي يلاهتصالخو ةضورلا

 ىلا رمأألا كلعج ضبوذتلا نأ باتكلا

 حلصت ال هنمو لامهالا وع لاقيو كريغ

 اهضيوذتاةضوفمةأ أرملاو مستوى ظ وف سانلا

 اهنالوأ ربم الب ىلولا وأج وزلا ىلا اهرمأ
 نأل واولا حتنب ةضوفمو رمألا تامحأ
 ىأ جوزلا ىلإ رهملا ىف اهرمأ ضوف ىلولا

 : ناب رض ضيوفتلا انباحصأ لاق . هلمهأ

 ضيوفتف. عضإ ضيروةثو © ربم ضلوفت

 نوكينأ ىلع يجوز ابيلول لوقت نأ رهملا

 ءاشاموأ انأ تا اموأ تنأ تش ام رهملا

 نيع اسم اهجوز ناف نالف وأ يطاخلا

 قوف

 رهم الب اهجوز نإو لثأأ ربهم نود ناك

 ةدعص ف ماع الإ هلم اك 5 م ع 5
 منن” علل ا همس - نعاس ا كة:

 3 ليما ربع هئحصحص ةيلاو فالخ حاكنلا

 ءالخأ هم دارأ اف مضبلا ضن ود امأو

 ضيوتت ناعوت وهو رسما نم حاكتلا
 رص نأ حيحصلاف دساقو حيحص
 ديساعلاو فرصتلا ذفانلا ربملاقحتسم نم

 اذه ليصفتو ةويغسلاو ةيبصلا ضي وفتك

 رهملا ف ضيوفتلا ىغتقو هعورفو هلك ٠

 ىلع تبين نكلو بتكلا هذه يف روكذم| |

 « هنع لغهي دق ىذلا ميسقتلا

 مسا نوكي تحت ضيقن قوذ قوفإ#
 ىحو . برعأ فيضأ واف ًاينيه اقرظو |

 ىلع متنلاب لئسأ مأ ماني قوفأ ىئاكلا |
 تحاض هلأق ءاثملا كرو فاضل فذدح 1

 هلق جاتحلا قاتمملاو ةجاحلا ةقافلاو محلا

 لجرلا قاتفاوىرهوجلا لاقو . محلا ف

 هضرعنم قافاو « قاف لاي الو رقتفأ قا |
1 3 3 0 

 وأ هيلأ ةحصلا تعحر ىا هئلشق نمو

 هةموو لاك يورك هلاق ةحبصلا ىلا معجر ْ

3 ١ 
 مهضعل لاقو لاق (ق ف ) ىلاعت هلوق

 حارتسا اذا ضيرملا قافأو ةحارلا ةقافالا |
 ةقافا ليلملا قاذأ ميلا بحاص لق

 كاذكم و قاوفلا مسالاو هقن قاوتساو



 لحف

 ريثكق يفتسم لجرو ءاحص اذا ناركسلا
 هةنةع قافأو ىبارعالا نبا نع ع . موسنلا

 قانأ لمملا يحاص لق . ملقأ سامنلا

 لقعلا عوجر نم هنظأو قيفي ناركسلا

 مضلاو حتتتلاب قاوذلا هريغ لآقو . هيلا

 قاوذمشوقو ٠ ُظأ ةحارلا وهو ةقافالا وه

 ناتديصف ناتغل اهحتفو ءافلا مضي ةقاث

 نيب ام ردق قاونلاو اولاق امهب ءىرق

 هحضوأو مهراك أ انكمهتلطأو نيتبلملا

 ىف ةبيتق نب دمشويأ مامالا لق مهضعب
 نيتبلكلا نيبأم ةقانلاقأوف نارقلا بيرغ

 يح ةعاس كرئتو ةقانلا بلحن نأ وهو

 ار كدف

 نايلس وبأ مامالا لاقو . قاوف نيتبلخلا

 نيب ام قاوثلا دابا باتك ىف ىباطاعا
0 
 ف

 عال

 * نيتبخشلا نيب ام وهوليقو ؤ لاقنيتبلا

 نموا ولذي ال » ثيدملا ىف :# نيفإ#

 هرك ذ«ةنيقلا دعب ةنيئلاهبيصي بنذلا نم

 وه تادابشلا باتك لوُأ ىف طيسولا ىف

 تدم نم ةانثالا ءايلا ناكساو ءاقلا معقب

 للا لهأ لاق . تانيف اهممجو نون اهدعب

 ىأ ةنيفلا دعب ةنيفلاو تاءاسلا تانيفلا

 فلالا فذح زوو اولاقنيحلا دس نيحلا

 ءاكح اذك ةنيف ةنيفل نواوقيف ماللاو

 »* ىرهوجلا

 عنا ملا ءاسا ف لصق

 دالبب ماشلإ ىف روهشم عضوم 8 لد

 ةبادصال ةروهشم ةعقو هب تناك ندر ألا

 رهظأو نيك ر شما عمم مهنعىلا هت هلل ىضر

 ىطقرادلللاق . . معي لع نيماسملا يلاعن هللا

 ةل_هوملا ءاطلا ناكسأو ءاغلا رسكب وه

 يف ىمزاحلا هردذاذكو

 ع قشمد حن رات فائيورو
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 دعب لزن مث ردقلا ةليل ىف ايندلا ءامسلا ىلا هلل هانتيثأ انأ كلاثلأو . هرشو هريخ هلك
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 ىبعشلا نع ىدرواملا هاك ثلاثلا لوقلاو | لوق . ملعأ ىلاعت هللاو ىلاَمث'هللا امهمحر
 نبا نع حص امل فلاذغ فيعض وهو | ةلبل ف ءانلزنأ نإ ) ىلاعتو هناحبس هل
 نم هلحمو اهنع ىلاعت هللا ىضر سابع | لاوقأةثالث ىلع هانمم ىف فلتخا ( ردقلا

 لوأ ىف هلوقو ٠ ةفورعمل .ةبترلاب نارقلا ىلا لينأ اهانمم نأ اهرهشأو اهحصأ

 هللا ىلع قحإ ثيدحلا فق ةقباشملا باب | ردقلا ةليل ىف ةدحاو ةلمج ايندلا ءامسلا
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 حرش نمم تاءادنف رك ذ . هعضو الا | نيرشعو ثالثف ةفلتخم تاقوأ ىف ًامجنم

 يزوتلا نب مساقلاوبأ مهنم بذهملا ظانلا ىلع نيرشعو سه وأ نيرشع وأ ةنس

 مشب ةردقلا هنأ امعريغو شيطإب نباو عالكع هنماقا ةدم ىف فالتخالا بسح

 ىه ةردقلاو اولق ةلمبملا لادلابو فاقلا | ىف لزنأ هانعم ىناثلاو . ةوبنلا دعب ةكمب
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 ةراشالا نوكنو ةرذقتسملا ىأ ةمجعملا

 اذه دواد وبأ ىورو . هبايندلا ةنيز ىلا

 باتك لوأ ىف ثيدحلا

 امت هللا يلع قح امهدحأ نيظفلب هننس

 فري ال نأ ىنأثلاو هعضوالا ايشعفري الأ
 #« هعضو الآ ايندلا نم ءىش

 ىلاعت هللا ىذر يبفاشلا لوق (مدقإل
 ىف هقنصو دادنيب هلق ىذلا وه ميدقلا هنع
 بحاصال# اذك ةجمل اب اتكمامس باتك

 باتكلا اذهو لماشلا ةبطخ ىف لماشلا

 رابك نم ةعبرأ ىيفاشلا نع هيورب ميدقلا

 روث وبأو ليتحنب دمحأ نييقارملا هباحصأ
 ىف لافآلا لاق ىنارعزلاو ىسياركلاو

 ىنلاهنع هن ام) صيخلتلا ح ريش هباتك

 لثمميدقلا ىفاشلا بهذم رثك أ يكيَج

 © اهنع ىلاعت هللا ىقر كلام بهذم

 نونفلا وذ اقلطم مامالا لاق 6 أرق الع

 ىضر ىدحاولا دما نب ىلع نسما وبأ

 يك ةدنع طيسبلا هباتك ىف هنع ىلاعت هَل
 ىاعا هللأ لوث ام ذأ |

 5 ( نآرقلا هيف

 لزنأ ىذلا ناضمو روش

 نآرقلا لات هن

 مامالا نع هريغو قييبلا هأور م هدانساب

 | نم بدألا

 | .يور مث زم ريغب ريثذ

 "خ أرق

 ناكمنأ هلع يلاعت هلا ذر انمامأ ىفاشلا

 دخؤي مو زومبع, سلو مسأ نارقلا لوقي

 زءمويففاشلا لاق.ليمالاو ةاروتلا لثم

 ىدحاولا لاقو . نارقلا زههي الو تأرق

 ىلاعت هللا باتكل مسا هنا ىعفاشلا لوقو
 اذبب لاق دقو . قتشع سيل هنأ ىلا هيبنت
 فرع يرجي همالكل مسا هنأ اولاق تاعامج

 مسا ىف ليق اك هريغ ءامسأ ىف مالعالا
 يرجي ىمه نم قئشم ريغ هلإ يلامث هلا

 نورخآ بهذو.هريغ ةمصقبقللا فر

 هىشلاب ءىثلا تنرق نم ذوحأم هنأ ىلإ

 هب ىمسف رخآلا ىلإ امهدحأ تممض اذا

 نألو فورملاوتا آلاو روسلا نارتثال
 قنشم وهف ضعب ىلا هضمب رق هنع ةرابعلا

 نمو زودهم ر ريغ نارق مسالاو نر نم

 .نارقةرعلاو جحلا سب عمجلل لاش اذه

 ينعملا اذه ىلاعتللا ههحر ىرعشألا ركذو

 ىلاعت هللا مالك نا لاقق هتك ضعب يف

 ىلاهضعب ن ,نرق هلع ةرايعلا خيل انأ رك ىمسن

 نأ رقلانأ نأ ءارفلالاقو. قددصي ضعب

 يسع نيا إ كلذو ..ث| كا .
 قادصإ بألا 21لا تاادو نأ رم نامل

 نئارقىعفأضعب أبضعبهباشي واضعي أيضعب
 5 58 . 5 1 .٠

 نيذلااماو .روءبم ريغ هلا ءالؤه بهد#



 أرق 4

 وتو دلوب ثمر ام ىأ طق ىلس ةقانلا | ردصم هنا ةفئاط تلانق اوقلتخاف اوزمه
 تطقسأ ام ىنايحللاو مئيهلاوبأ لاق . اذه | لاقي ىتايحللا نسحلا ويأ لق ٠ ةءارقلا

 نارقلاو طق تلمح ام هلي وأو طق ًادلو | ارقد ةءارق هأرقأ انأف نارقلا تأرق
 ِ ١ ىي مسالا وهو هلوقف مسالا وهو ان آرقو

 وبأ لق . هب تاظنل نآرتلا تأرق ىنم»و نوكيو تأرق ًاردصم نوكي نارقلا نأ

 ةحصلان م جراخيسيللوقلا اذهو قحسا | نم نارقلا لثمو ىلاعت هللا باتكل امسأ

 مما نم لوقنم مسا هنأ اذه ىلع نيبتف | نارفغلاو ناصقنلاو ناحجرلا رداصملا

 لجر مسا ٍف ديز انلوق نأ اك ثدحلا | ان ارقىمسي ءورقملانأ مث لصالا وه اذه

 لوخد امأف ديزي داز ردصم نم لوقنم | بورشملل اولقا كردصلا سيل وعفملا نال
 ف هلوخدكف لقناا دعب فيرعتلا مال | اذه رهتشاو باتك ب وتكمللو بارش

 ان ارقيمسف هيقلي و هيف نم ءىراقلا هظفلب

 لقنلا دعب سابعلاو لضفلا فو ثرااا | عاممالا قرط اذا ىتح هورقملا ىف مسالا

 ءايمالا هذه ىف هيوببسو ليلا بهذمو | زوجي ال اذهلو وه هنأ بولقلا ىلا قبس
 اهنا ماللاو فلأألا اهيفو اهب ىمس ينلا | ةءارقلا نورك ممقولنع د آرقلا نا لاقي نأ

 أذهو قعصلاو ةغبانلاك ةبلاغ تافص ةلزنب | هورقمللهتيمسن رهتشا ٌثآرقلا نأال ةقولتع

 هلخداعأف لضفلا امأكتانصلا نم لقني ايف | ينعم نآرقلا ىندم جاجزلا قحساوب أ لقو
 ىللعو لصالا ف ردصم 0 مل اذا طق لس ةقانلا تأرق ام لاقي عج

 ند نارقلا ىف ماللاو فل هيلا ت ذه اذه | ةديبعىبأ بهذ ءاذهو .د دو عاوز ماشا

 ًايرمت هيف ماللا نوكي ام ءايسألا هذه | مي م هنأل رق ناردق لا ىمس اهنا لاق

 ةهلالا وةءالاو سمشلامسايفهلق اك ايان نمو عجحا نآر رقلا لصأو اهمضيوو روسلا

 هلوق وحن ةدماز هل ف ماللا نوكي ام اهندو عابجا مايأ وهو ةأرملا ءرق لصالا اذه

 نآرقلا ف برطق لاقو . اههحر يف مدلا

 تنرقنم زومبم ريغ ملا نا لرش , نم | ف ىأ لوق رد هاي ؟ ذام ًايقدحأ ع نيلوق 5

 بث

 ةزطاف يت وه اأو وهسءىثلاب ءىثنلأ ا ىجسلا هنأ ىلاثلاو ةديبع ىلأو قدسإ

 راصف 'ملبق نك اسلا ىلا اهتكرح لقتو | هيقليو هنيديو هرهظي هىراقلا نأل انآرق

 تأرق ام برعلا لوق نم ًاذخأ هيف نم

 . لوقو لاق ىبحاص تناك ورمعلا م أ تيل

0 0 

 - الأ هئم سلو كثيرق نه لامفك ب ظفلا



 فئخع نارقب الجر تيمس وأ كنأ ىرث

 فرصت ال اك ةفرعملا ىف هفرصصت ل ةزمهلا

 | ال تنرق نم الامف هب تدرأولو نامع
 كلذ ركذو ةركذلا الو ةفرمملا ف هفرصت

 ام رخآ اذه ةيءلطا لئاسملا ىف لعوب أ
 هلزن ام لوأو ىدحاولأ هذ

 أرق 0 ام ارق رهوأ ألا ةروس لوأ

 رق لهنا 2 لا كيرو 1 راع

 ىف تبث انه ىلا ( ملمي ملام نانالا ملع

 0 لوأ ىف مقوو ٠

 )م مر ملا كبرو) ىلاعتهلو ةىلا يراخبلا

 ليقوةلوقم ةقثلا نمةدايزلاو رصتخ وهو

 طلغ وهو ( رثدملا اهيأا) ل ام لوأ

 ىجولاةرنق دعب لن املوأ هنأ باوصلاو

 لوأ ف ةلط دقو نيديحصلا ف تان د

 4 رخاو ملسمو يراخبلا ىت حيحصل حرشلا

 تاب , هلآ ٠ نم و ةءارب روسلا نم لزنا م

 ليقود 3 (هّلاىلاهيفنوعجرتاموياوقتاو)

 ( ةالكلا ىف مكينفي هللا لق كنوتفتس )
 نه لوسر ٌمءاج دقل ) ليقو اهرخآ ىلأ

 .ارلاةيآ لبقو نيتي آلا رختآ ىلا ( مس
! 

 1ع

 نارسعلا ن

 مدع حيحص

 ءرقلا ةغللأ لهألاق ةدعلا قف ءارق لإ و

 ا.هاكح ناتغا اهمضو فاقلا حتفب ءرتلأو

 هبارعأ ىف ءاستيلا وبأ» ضايع ىفاقلا

. 

 م ا ارق

 هلق يذلا وهو حننلا امهربشأ امهريغو
 كح نمو هيلع اورمصتقاو ةغللا لهأ روهمج

 نكسلا ملام ىف ىباطحلا ءرقو ءرقىفنيتغللا

 ةضاحتسملا باوي ألوأق ضيحلاباتك ىف
 . هورق ةرعكلا ىفو ءارقأ ةلقلا ىف هعمجو

 نم فرملا انه ىدحاولا مامالا لآ
 « ءرق راهطالاو ضيحلل لاقي دادضألا

 نيرمالا ىف ةأرملا تأرقأ لوقت برعلاو | ن
 ءالعلا نب ورعوبأو سنوي اذهىلعو ًاميمج
 ةغل ىف ىمد دادضأالا ن ءاهعأ ديعويأو

 كلذكو ًاميمج نييشمملا ؛ ىةلمعتسم برعلا

 ةخالا ٍق فالعخالا اذه نمو عرشلا ف

 ةياحصلا نيب ءارقألا يف نالمأ عقو

 يبأو دوعسم نبأو ىلع دنعف ةمالا ءاهققو

 ءابقثو لتاقمو دهاجتو يرعش 8 ىمود

 تبا'نب ديز هنعو . ضيحلا اهنأ ةزوكلا
 03 8 م 001

 لهأو .ىفاشلاو كللامو ةشئاعو رمع نبأو

 امف فالكلا اذهو راهطالا اهنأ ةنيدملا
 1 - ع 0 5

 ناو ارهطواضيحهن وك امافةدملافابنم مك ذ

 دحأهيف فانخي ال اي ًاميج الام ظذللا
 ةيق فلتخم هقاقتشاو طفالا اف ه لصأو

 تقو وند نم هلصأ ديبعوبأ لق أ

 نأ أ ىفاثلا نع ىرعزألا الآ ىورو ءىثلا

 3 .ىجي ضيا نك أمأف تقولأ مسأ ءرقأأ |

 نوكن نأ زاج تقول ؛ىبم ربطلاو تقول



 أرق م

 ورع وبأ رك ذو .٠ ًاراهطاو ًاضيح ءارقالا
 حلصي وهو تقول هرقلا نأ ءالسلا نبا

 | ءيراق اذه لاقيو . رهطال حاصي ويحلل
 ةفللا لهأ دشنأو اهبوبه تقول حارا

 يأ « حايراا اهيراقل تبه اذا 8 : ىلذبلل

 موجنلا تأرتأ لاقي اذملو اهبوبه تقول
 اذه ىلعف تافأ اذا تأرتأو تعلط اذا
 هن الضيحلا نوكي نأ زوجي ءرقلالصألا

 تقودث أل رهطلانوكيو مدلا ناليس تقو

 موق لاقو . هيف ةيراج ةداع ىلع هك اسما

 ةقانلا تأرق ام لاقي مجلا هرقلا لسصأ

 طق ادلو اههءر ىف تعمج ام ىأ طق ىل

 ام ىأ ةضيح تأرق املاقيشنخأألا لق

 ءرقلانم نارقلاو ةضيح ىلع اهمحر تمض
 مسج يأ ءىراقلا أرثو مج وه ىذلا

 أذهو ظل ىف ضعب ىلا اهنضمب فورحلا
 . راهطالا ىه ءارقالا نأ ىوقي لصألا

 ىدنعيذلاو جاجإلا نعي قحسا وبأ لق
 موق نم عملا هرقلا نأ اذه ةقيقح ىف
 ءايلامزلا دقناك ناو ضوحلا ىف ءاملات يرق

 هب تلفنل نآرتلا تأرقو ثعمج وف

 محرلايف مدلا عامتجا ءرقلا اهأو ٠ ًاعومج
 جاجزلا مالك اذهربطلا فنوكي اما كلذو
 ىف لق هنأ ىممصألا نع متاح وأ ركذو

 ىلع اذه ءاج ( ءورق ةئالث ).ىلامت هلوق

 حرق

 ءورقلان أل ؤرقأةئالثسايقلاو سايق ريغ

 ةثالث لاقي نأ زوجي الو ريثكلا مجلا
 ترثك اذاف سلفأ ةثالث لاقي اأ سولف
 نويوحنلالاقومئاحوبأ لاق . سوافلا ىهف

 لهأ لاقو. ءورقلا نم ةثالث دارأ اذه ىف

 اذه اهمزاي ةتلطم لك تناك امل ىناعملا

 ةرثكلا ءاني ىلأف ةرثكلا ىنمم هلخد

 ىف اهنأ الا ةريثك ءورقلف كلذب رامشالل
 مامالا هركذ ام رخآ اذه ةئالث ةمسقلا
 هباتك ىف ىرشخمزلا لقو . يدحاولا
 عمج ىلع زبمملا ءاج / تلق ناف فاشكلا

 ءارقالا ىه يتلا ةلقلا نود هورق ةرثكلا

 لك نولمعتسيق كلذ ىف نومسوتي تلق
 امبك ارتشالرخ آلا ناكمنيمجلا نم دحاو

 نصبرتي) لعق هلوق ىلا ىرت الأ ةيمجلا يف
 لاق ةريثك سوفن الا امو ( نيسفنأب

 ىف الامعتسأ رثك أ تناك ءورقلا لسملو
 اليزنت هيلع رثوأل ءارقالا نم ءرق مه

 لثمن وكيف لمهملا ةلزئم لامعتسالا ليلقل

 ىرهزلا أرثو لاق . عوسش ةثالث مطوق

 * زمث ريغب ورق ةثالث

 لسغيف روت ذماحارقلا هانا «حرفو لسغيف ووكذملاحا رقلا ءاملا هيج رق
 . ءارلا فيفتنو فاقلأ حتتب وه تيما

 وه .حارتلا ءاملا هريغو ىرهزألا لق |
 هطوتحالو روفاك هيف لمح يذلا صلاخلا



٠ 

 ص رف

 لاق . فورمم رارقالا باب  ررق
 مهوق نم تابثالا رارقالا ىئفارلا

 بدسا سلو هتررقو هقررقاو رقي ءىثلا
 لب تايثا ءادتبا هن أل ًارارقا بابلا اذه

 ر 0

 « قياس بوجوو توبث نع رابخأ هنال

 هيصرقأ مث هيتح ثيدحلا ىف 4 رقإل
 هناي قبس دقو رفظلاب هملقو هعيط#ت هصرق
 ع ءاحلا ىف

 هريسفت ىف ىدحأولا مامالا لاقا«ضرقإل
 ءازبجلا هنم سمنلي ام لكلا مسا ضرقلا
 هازاجتي امماطعأ اذا انالفنالف ضرقأ الاه

 | هتيطعأ ام وهو ضرقلا هنم مسالاو هنم

 . ةنالا لهأ نم عامجا اذه هيلع ًافكتل
 لمع نم تنلسأ ام ضرقلا ىئادكلا لاق
 لوقت شنخألا لقو .ءىم وأ حلاص
 ضرفو قدص ضرق :ءفئع كلل ب ىلإ

 اا ا ا -_ د اووي جوت

 | لاو. هتءاسمو هترسسم هيف ىفأي رمأل وص

 عجريل ائيش ىلعت ن نأ ضرقلا ناسيك نبا

 ةنللا ف هلصأو ةهبش ىفقيل وأ هلثم كيلا

 تعطق هتضرقأ عمو ضارقملا هنمو عطقلا

 ذا موقلا ضرقتأو ابيلع ىنزاج ةمطق هل

 ع هللا هيش لاق عرتأ عاطقال اركله

 أم ىلع لجو زع هلل نينمؤملا لمع لجو

 نوطعي أهأ مهن أل ضرقلاب هباوث نوجري
 لجو رع هللا مدعو ام ءاغتبا نوقفتي ام

 شرق ىلإ

 ًاضرق هللا ضرقي يذلا اذ نم ) لجو زع
 ًاردصم ناكرو ردصم ال منضأ (انح

 اذه ىتاملا لهأ لق . ًاضارقا ناكل
 ىلا ءاعدتسالا يف لجو ع هللا نم فطلت

 ىلا ضارقالا فاضأ كلذل ربلا لامعأ

 لامع لمعي ىذلا اذ نم ليق هنأك هسقن
 مدق ام فاعضأ ذخأيف مدقي نأب ضرفللا

 ىذلا اذنم هليوأتو هتجاحو هرقف ثقو يف

 هدئعدباوث دجي ام لجو دع هللا ىلا مدقي

 يىدحاولا هركذ ام اذه

 ضرقلا ةفص ديدحلا ة روس ىفاركذ مث 3

 نسا ضرقلا ملعلا لهأ لاق لاقف ن لا

 أ نم نوكي نأو الالح هب مجي نأ

 نوكي نأو هئيدر نم ال هكلمي ام دوجأو

 ةابخلا هئاحرو هتجاحو هتحص لاح ىف

 8 رقبلا ةروس ىف

 مقدلاب قحألا جوصحألا يف شب نأو

 نأو 4 دل 2 و امم 2 اينجل 0 الل ءانم هعيش ال ن هي

 الق ىلاعت 57 هجو هب دصق نأو يذأ

 هب قدصتي ام رثكتسي ال نأو هب ىئارب
 دف هسيلأ هلام بحأ نم نوكي نأو

 انسح ًاضرق ناك اهلكتسا اذا فاصوألا
 رلا ذام» نب ىبحي لاقو

 شرعلاب رو لأم هل قبب نم تبجع هنع

 * هضرقتسل
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 ناكساو فاقلا مضي ةعرقلا «عرقإل

 لآ . ةفورعم هد ماهتسالا ن هم ءارأ

 ىف ءاكرم غلا ع نسب ا تعرأأ لاش , ىرهزألا

 اوعراقتو هيلع اوعرتتاف هتومسس ءىش

 بحاص لاقو : ةعرقلا ىهو نالف موعرتف

 هتباصأ ىأ هعرقي هعرقن هعراق ملا

 عرفأو مسي عراقو هنود ةعرقلا

 ىرهزأأالا لق . هالعأ قيرطلا ةعراقو

 ليقو هنم زرب ام وه ليقو ىرهوجلاو
 باتكق طيسولا ىف هلوق . قيرطلا ردص

 | الف 6 هسأد عرقألا نعد 0

 وهو ءاعرت 00 رماو عرفأ لجرو را هيلع

 ىرهوملا لاق . ىره رهز الا هلاث عرقلا

 ةفآ نم هسأر رعش بهذ ىقا عرقألا

 كالذو عرقلا نيب عرقأ وف عرق دقو

 عرف 5 موقلاو ةع رعلا سأرلا نم عصضو وا

 عرقلا حلا بحاص لاق اذكو. ناعرقو

 علا باسل لاق "أد نم 2 باهذ

 هدو هسا < ركب عرقتلاو رعشلا صق ا هيف
 طقس, لبالا ةيشاحو نالضقلاب جرت

 عرقو عرشلا نم درجا لثما قو اهريو

 ” دقو بلا ؛ 3 موقلا ةيرام ليس |

 عرف

 ليقو ريجلاو لانبلا اهب برضت ةبشخ
 ةعراقملاو عارقلاو ةعرقم هب عرق ام لك

 ًاوعراقت دقو برمل

 ةمايقلا ةعراقلاو كعراقي ىذلا كهيرقو

 سباب عرقب رئاط عارقلاو ةدشلا ةعراتلاو

 تاعارق عججاو هيفلخ ديف هراقنع ناديعلا

 ىلع هريصل بلص عارق سرتو رسكي مو

 بلصلا ءىش لك نم عارسةلاو عرقلا
 ةقانلا لحقلا ع رقو مثلا قيضلأ لئسألا

 ةمررق ةقانو اهب رض اءارقو اعرق اهعرشي
 ابحاتل ءىطبسو اهبارض لحفلا رثكي |

 لحتلا تدارأ اذا رسقبلا تءرقتسا وأ

 مولا عملا لسيقو بيفأتلا عبرقتلاو

 او هراتخا ءىثلا عرقاو

 هيف موهلا /

 رابخ هوعرأ

 ِ 0 رايخ ةعرقلاو ةعيرقلاو هايإ هوطعأ مهام

 ليقو كلذ ند وهو لخفلا عيرقلاو لاملأ

 عورقملاو ةعرقأ هعجو ةقانلا عرقي هن أل

 الخ هعرقتساو رايخلا وه ىذلا عيب رقلاك

 هقنأ برضيل هاطعأ ىأ هايأ هعرفاك

 هىثلا نع دئاذ عرق وهف طرق عرقو
 و هفرص هعرقو؛ نامجلا عل ردلاو

 األ سيو ىمركلا ةآ ثم هنم كارقل

 رفا عرقأو اهأرث نم ع زفلا فرصل

 قملاب هعرقو عجر قحلا ىلاعرقأو هحبك |
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 2 لسمو
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 ير

 را

00 9 

503 



 هرق

 تدبلا ةعيرقو الخس ناكملا عرقو هب هامر

 أ طق رح نك نأ هبل عضومديغ

 ةنكش ركب

0 - 

 خلاد ,هففس هتحب رق
 رعلاو , هقفس

 4 5 37 ا ع 0 1
. 3 
 لق .ةء رأ ةدحاو لا نيلمتيلا لج هما ولا

 ابيات 7 ع رك امدحاأو عرقلا وه

 رخا | اذه أ ًاعقملاو ةخطملاك همم ةعرقلاو

 لاةيرهزألا لاقو .٠ محلا بحاص مالك

 بدنلاو قيسلاو عرقلا ىلارعالا نبأ

 لاما ىنعي هيلع قيس ىذلا رطخعا

 اهدر رجس دق اعرق ضايرا تحصأو

 . لكلا نم ئه ابيف كرت م ىتثاوملا

 2 رقأ سرثو مأتلا و ظ ع ركأ فلآ مطوقو

 ةدنكلا عبرق نالفو سس ىأ عارقد

 هرايخءىث لك ةعرقو اهسئرىا اهعبرقو

 . مامطلا هيف قلي مساولا بارجلا ةعرتلاو
 همءج» ع ردحبصل مآ 0 رجلا وه اور رعوأ لاقو

 نكرر 2 مس

 لق ىأ دجسملا عرق ثيدحلا 2 عرق

 ف . هرعش لق اذا سارلا عرقي 3 دلدأ

 هلصأ هذلأ عرقب ال مضيلا معن ثيدحلا

 هل لجر ىلا ةع ري ةتانب أ لجرلا نأ

 جرخأ ناو ل اهقرطن نأ هلأسف ل

 لاثو هما 2 رك مارح سإلا اخ 4 إٍل | هلأ ع 8 ماكي ل الخ هلأ

 ١ ءانالا عرفو مدنلاهنسع رث طرقو ,هديرأ

 عراقاو هيفأ قوقسأ اذا بر م :قاو هنف ام ىفوتسأ اذا براثلا م

045 
 اهتمرك ل بالا ةعيرقو ريدتخا ىأ نالف
 تعرقأو تالق؛. ىأ تاعرتم نافجو
 إذ ذا ىنخ 1
 1- عدس5 ىلعلا

 ةقدشك ةمثر اهييلع تنلعدح جي اع تمل

 يوءالالاقءارطتق اذا زثملا سيتلا عرقو |

 تردتسا. زعملو تلبوتسا نأسضلل لاقي

 تمرحتسا ةيلكللو تعرقتسا ةرقبللو

 اذكل عرقم وهو هتفنك ًانالف تعرقأو
 نم هدب ناكم عرشو قريطم ىأ قرعمو

 ةدئاملا نمددي ناكم كرت اذا امي رت ةدناملا

 مهقلقأ مبعرقو بلقنأ ىأ عرتتأسو 3
 عرقأو هلزتمنم اندرفاملاع رقأو مهخيوو | ٠

 مادرشلاعرق ةأورج البابشرفاذا ارجاهراد

 فك عرقا هبحاص نع لجل عرقأو
 ضرالا ىلا ىهتنا مئاملاو صئاغلا ع. رثأو

 رانلا اهب حدتقي ىلا ةمادقلا ةعارقلاو

 رقلا مر وكو أ يحاص لاق ام وحن نارغل 8 | قلاع إى محلا اه لقا

 رقتفاع رقدلا ضنلا ىف رق اذا لجرلا عرقو

 كانحرقوكانعرتقاو كانعرك وظمنأ عرق

 كانلضتن اوكاثرختماوكانر و كانحرثقاو

 عبرقلاو عورقللا عيرقلاو . كانرتخا ىأ |
 ةعراق هب ىلا#ت هللا لأ لاقيو بلاغلا

 مأأ ع ا اع
 ةبنصملا ىقرةبضيمفو عايل وةعرقم و ماع رثو

 رخآ اذه هريغ الو الام عدت ال ىلا

 اننإ ىرهز الا مالك |

 ( تافللاو ءامسالا بيذمت ؟ جس 9؟)



 نرق 6

 بذهملانم ملسلا باب هلوق 6 بقر

 ريغ نم هيف لع بون ىف ملسلا زوجي ال

 عار م ةحوتفم فاقب وه ىنوقرقلاك ل ارح هج 00

 ةنكاس واو 3 ةمومضم فق 5 *ةنكأس

 بسنلا ءاي مث ةروسكم ةدصحوم هلم

 نيؤنصللا ءالضألاة: الا ضعب هطبض اذكه
 ةماعلا هلوقت اذكلقو بدرملا ظافلأ ىف

 وأو ريغ نم نيفاقلا مغب ىقرق وه اعأو

 اقلا مضب لوي ءالضفلا ضعب تيأرو

 يف ةتباث واولاو واولا تأ ثا مم ىلوألا

 « فنصلا ه

 علطتس.شلا نأ ثيدحلا ىف «نرقإ#

 يلا تاعاسلا ىف هرك ذ ناطيش نرق اهعمو
 ودو طيصولا نم اهيف ةالصلا نع ىهن

 ف ف مسه ىراخبلا هأور حيحص كثبادح

 هنأ ديد هد اهيح
 هلي نأ ىضر رس نبأ هياؤر ند ا هيحيدس

 هرسسف دقوخسنلا

 أوردتت ال» اة ينلانأ اهنع ىلاعت

 اهناف امورغ الو سيشلاعولط «تالصب
 ىلا ةياورلا امأو 6 ناطيش ىترقب ملطت
 فاتخاو ةلسو- صف طيسولا ىف تمقو

 لاوقأ ىلع ناطيشلا نرتب دارملايف ءاملعلا
 اتيحان هلق لبق ىورملا لاق . ةريثك
 ىنرملا لاقو لق هس أو

 ليقو طاشو .و ناطيشلا ََك رحاب فئايح

 ةوق نيح ملطت ىأ ةوفقلا نرقلا ىب قعف

 و ُ 2 اللا 5 :

 هتميشوهتمأ هن رق يو لا ريغلوناطبشلا

 ل و , نيقةحلا نم

 هذهيفسمشلا ىلا 5 قدي ل هلأ ةأئعم

 هللاوهلدجاس كال دجاسلاريصيل تاقو 5

 فرق كر يخ رخ الا ثيد حلا يفو. ماعأىامت
 بذيملا نم تاداهشلا باب ُّق روك ذم

 ةريثكلاوقأ ىلع هيف انبأ فاتخا

 ىف نين رتثم ةقبط لك نرقلا ىورهلا لاق
 ةقبط وأ ةدم لك لعل ليف هنمو تقو

 تركو أ

 ىنعي ىنرق مريخ ثيدسملا هنمو نرق
 نيسمباتلا ينهي مهتولي نيذلا مث ىناحصأ

 نوئسلا تلق ىن اهيف ثعب

 لاقو ةئام ليقو نوعيرأ ليقو ةنس ن مث
 هريغ مه لاقو تقولأ نرقلا فأر رعألا ن

 اماعو ةمأب ةمأ نرقي هلال نرق ناعزال لبق

 تقولل اممأ لمج- تن رق ردصم وهو ملاعب

 لو . ىورحلا مالك ر خآ اذه لهأل وأ

 هنم دارملا ىرق مريخ ْهيكَم هلوق هريغ
 ىلع ًابح ناك نم عيمج لسيقو ةباحصلا

 هيف رمل يحد ف 2 هللا لوسر دهع



 نرق

 وهودجن لهأ تاقيم وهو هنم مرت ىذلا

 اوقفتاو هيلع ذع ءاماعلا قفا ءارأا ناكساب

 4 ءارا مت هولا طبيا ا ىلع
 مسك اق ىردو ةعع ول كر ل ىئ

 ىلاعت هلا ضر ىلرقلا

 مامالا اهيف هطاغ اذهو هيلا بوسام ةئع

 سبوأ نا هلوق ىفو

 ىلع وهو لزانأ! نرق هيف لاقيو يربي نبأ

 جملا ىف نارآلاو ةكم نم نيتاحرم ردق

 قا شو ةيطع مأ ثيدح قو . فورعم

 2 هللالوسر تنب لسغ قابنع ىلاعت

 اهتيصان انرغضف تلاق اهنعيلامتدلا ىطرو

 بئاوذو رئاغط ثالث ىأ نورق ةثالث

 رئادغلاو رئاغضلاو بئاوذلاو نورقلاذ

 ةروذضملا رعشلا ]صخ يصودحا وىعع اهلك

 دحأ دجو اذأ حاكذلا باب ىف مطوقو

 وأ ًاماذج وأ انودنج رخآلاب نيجوؤلا
 اة .ايلعا هل ت م ه ءا اة» . ءااعر
 نا رامخخأ هَل تن ارث ز١ ار )أ اصر

 ةلئملا وه ءارلا ناكساب نرقلا ةذالا لهأ

 نوكت ةمح وهو ءافلأو ةلموملا نيملا حتفب

 ءارلا متنب نرتلاو ةأرملا جرف مف يف

 تصربنزو ىلع انرق نر تنرق ردصم

 ىذلا اذه لاقي نأ زوجيف طب صرت

 ناكسالاو متتفلاب حاكتلا باتك ف دورك ذ

 ىلعناكسالاو ردصملا ةدارا ىلع حتنلا

 حتتلا نأ الا ةلثملا سنو مسالا ةدارا

 انف بويعلا قابل اقاوم هنوكل حجرأ

 جاو ىف ايأقي

 51 عزف

 ردصضم ىلع ردص٠ فطعو رداصم ١ اك

 اذه ردصم ىلع م تأ فطع ن نسحأ

 م طلق دكو 0 5 ا 4 ىلا
 ص : دك ابنا ومعتلا م روب اكسالا |

 لب حستقلاب كلذ موق ءاهقغلا ىلع أ

 مامالا لآ. ةناحسرو هزا ةهراوح ب اولا

 ءارالالق. يرب نب شادبع دم واةمالعلا
 ةأرءا كالوق نم وهو بيعلا وه نرسقلا

 مساق ناكسالاب نرقلا امأو نرقلا ةئيب ءانرق
 ىلادتشاو بيعلا مسا معتقلا نرقلاو ةلقملا

 مب نرقأ نيئيشلا نيب تنرق لاقيو ملعأ

 ةحيصملا ةفالا هذه عراضملا 2 ءارلا

 ه ةليلق ةنل ىفاهر سكي لاقيو ١

 عقلا هركيو بذهملا نم ةقيقملا بابو

 نيحيحصلاف ِتينيازلاوفاقلا حتت وه

 اهنع ىلاعت هلا 1 نبا ةياوز نم |

 لاقع زقلا نع 2 هللا لوسر ين لاق

 ديعوبأ لاق . ةغللا بيذهن يف يرهزألا
 هنم كرثرو ىصلا سأر قاح نأ وه

 هرك ذ اذكهو ةقرفتم رمثلا اهيف مضاوم
 عزقلاقي ىرهوجلاو سراف نباو ىورهلأ

 هنم تيعو هرعش قاح اذإ ير هسأر

 نع ثيللا لاقو ٠ هسأر ي

 ةبب رعلاو ةغللا لعهأ ماما دهأ نب ليلطا

 يلم هللا لوسر ىبم ثيدحلا ىف اقلطم



 عزق 5

 كرتور هشْلَأ ضعب فخأة ما وهو عزتلا نع

 كلا بحاسلةاذكو ىأرلان هيضعل

 هسأر ضعب ىلع كري نأ هركبر هلوقب
 نأ همالك رهاظف عزقلا نع ىهنال رعشلا

 باب ىت هلوق . هوركحم ضعبلا قلط»

 بذبملا نم ءاضعالاوح ورجل ىف صاصقلا

 وأ سأرلا مدقم ىف ةحضوما تناك ناو

 فاقلا مثب يه هتعزنق ىف وأ هرخؤ»

 ناتغا اهمضو ىازللا حعتفو نونلا ناكساو

 سأرلا ىلاوح رعشلا ىف ةفاا لهأ لاق

 : ماصلا فصي طئر ألا ديل اودشنأو

 ىلع عسصجو © هتعزتق نيب أسط نأك *

 . هيث اوج سأرلا ىلإ و اودارأو عزانق

 مضو.ىلعأ ةعزنقلا شيطاب نبا لوق امأو
 ميم هف فن الك سألا
 ديس 00

 ص ةقرعأ اف نعارأ ناو ةغالا ىف اح م

 لاق . مضوملا اذه ىف ىنمملا حْيحص ناك

 نم ترم اذا لظ امناك ند ر باحسلا

 علا تأإ ليقو ةريكلا تك ١ كلا ةباحسلا ثحت
 ءامسلا ف اموقعزقامدحأو قرفتملا باحسلا

 81 كلذ ع

 دفع :كلاوذع 0 عا ةعزق

 نم لصخ

 مس

 لجروس أر لا ىحاو ىف ةقوغتم بئاوذلاك
 تا ريعش الإ هسأر لع ىربال عزتسو عزم

 نبيسومانث لاقينبارفسالا ةناوعىبأ يلا
 رمعم نع قازرلا دنع نع ندلا كفن

 نأ يشر رم نإ نع مفان نع بوبأ ن 00

 يأر للكع هللا لو_هر نأ اهنع ىلاعت

 ةسضعب 7 رو هسأر ضعب قلح دق ًامالغ

 اورذوأ هلك اوقلحا لاو كلذ نع غثابنف

 © انزاا دلو ةعرتلاو ىرهزألا لاق هلك

 ثادحالا باب فب ذهملا ىف كطسق#

 ةذبن ىف ةلتخلل صيخرتلا ثيدحلا يف

 لاقيو فاقلا مضي وه رافظأو طسق نم

 هرخآ ف ءاتلابو فاكلا مصل تدك هيف

 #بيطلادو تقمنم سيل فو رعمر و“ وهو

526 8 
 م ةماستلا باتك موق * مسق 0

 ةمألا لق ىقفارلا ل اة

 نينا ذلأ ءايلو 8

 مايتعلاناسل ىفو مدلا يوعد ىلع نوفلح

 فاقلا متعب

 مسا ةفضللا ُْق ةفاسؤلا

 ني اك رخو جملا ناو لاك لاغدلا مسا م ىرهوجلا لاقو لاق ناعالا سا ه

 ىلعو ملا ىف ءايلوالا ىلع مسقل ناعالا |

 ردصملا ماقم مقأ مسا صف نيربدقتلا

 اماركا مركاك ةءاسقو ًامامقا مسقأ لاق



 عشق

 1| ناهإب اهصاصنخا الو مامالا لاقةماركو

 اهيف اهوايمتسا ءابتثلا نأ الإ ءامدلا
 مقي ىتلا ناجبالا ىف اهولمعتسا انباحصأو
 | دوي نأ اهنروصو ىعدملاب اهيف ٠ ءادتبالا

 ىعديو ةنيب الو هلتاق فرعي العضوعليتآ
 صخش ىلع هلتق هيلو

 هاوعد يف يلوا قيدصتب رعشت ةئيرق
 ًائيع نيس ىلولا ناحيف ثوللا هل لاقيو
 صاصقلا ال ةيدلا بجنف لتقلا تثيو
 « صاصقاا بجي لوق فو

 عشقنا مكحلا بحاص لاق  مثق )ع

 مالظأ 5 هنع ىلوعأ منة يشف مشقتو ءىشلا هنع

 باحسلاو بلقلا نع مللاو حبصلا نع
 عئنتلا بهاذا باحسلا مش *ةلآو وجلأ نع

 ةءطق ةعشقلاو ةعشقلاو ءامسلا هجو نع

4 

 دج وتو ةعاسجوأ

 مخلا مشقت اذا ءامسلا قفأ قا ىقث هنم

 هتعشقو عشقتو مث أو ميغلا عشقأ دقو

 | وعششاو و اومشقتوموقلاشقأو اعدق حسرلا

 « اوقرتقاو اويهذ اذا

 « دست ل
 هل تدصقو هندصق لوقت ءيثلا تايئا

 دصتقلا ىرهوجلا لآ

 ىأ هدبعك تدصقو ىنمي هيلا تدصتو

 ة؟ رصق

 . ءطب الودي بمثال ريسلا ةنيه يأ

 نيتك ر
 ساطوأ أ نع باب لوأ يف ةئيفس عج

 رعشلا نم ةديصق عج ديصقلاو

 ىءموم ىفلأ نع يراخبلا حيحص نع

 لجر يف هع ىلاعت هللا ىضر ى رمشأألا

 ناميالا باتك ىفو هل تدصف هلئق دارأ

 الجر لتق نم باب ىف ملسم حييحص ند

 نعش الإ هلإ ال لاق ن 0 دعب رافكلا نم

 ىلاعتثلا ىفر لجلا هللا دبع نب بدنج

 ءاش اذا ناك نيكرشملا نم الجر نأ هنع
 هل دصق نيماسملا نم لجر ىلا دصقي نأ
 هتلذف دعت نيالا ند الجر نآوملتقف

 بره ملسع ىف اذكهو هفورحي هظنل اذه

 وهو فراظتسا هىث هيفو بيثرتلا اذه

 تدصق دحأو رطس ىف ثالثلاتاغالأ هعمج
 ا
 « هتدصقو هل تدصقو هيلا |

 باب ف ةرو 5 دملا ةراصقلا 3 رصق ع

 رسكب ىه بوثلا ةرامصق وهو سيلفتلا

 ةرودكم مئانصلانماوهيشأ ام ا ذكهوفاقلا

 هياتكا ٍِق جاجإلا قحساوبأ لو . ابلك

 ةرقبلا ةرو وس لوأ يف : 20 زعل نارقلا يلاعم

 (ةاشغ مراصبأ ىلعو) ىلاعت نا لوق ف ا باصأ ىأ موسلأ دصقأو هر تود

 ق وبك ءىثلا ىلع المؤشم نآك الك لاقو ا فإ ارسال نب دصتقلاو لدعلا دصقلاو

 ةواّشُملا و ةلاعف ىلع ىببم برعأأ مالك دصاقلاو ةقمنلا ف دصتمم وهو ريتقتلاو



 ىمق ل رمت ه4
 ُثيداح هيلا تاياورو نإ رقلا ءاج هيدا ١ كلذكو لاق ةياصملاو ةدالقلاو ةءاعلاو

 در وهو ربصقتلاو رصقلا ُ ةحيحصلا | | ىلع لامشالا ةعاتصلا من تاعانصلا هامسأ

 دا ةعا لا ! كلذكم !اقةءامتلا ةطاخا ف اقام اي
 1 ةيعابر رن حلافن قل قد راصقلاوةطايط او ايضام لض

 امرجمصقت : مان ثيدحلا ىف م صقل | هع ايلعىلوتساام مسافءىثىلءىلوتسا نملك

 ْ جاجزلامالك | ذهةرامالاوةفالخت وحن هلاءغلا

| 

 ف ه نيتمكو ؛

 كلض عصقلا ديبعوأ لق يرهزأالا لق
 همشهل وأ لست ىح ءىثلا ىلع ء يثلا | عضوملا اذه فطيسبلا يف يدحأولا رك ذو

 ةدش ةرللا عصقو لآق . ةلمقلا مصق هنمو هللا ىضر باطلا نب رمع لاق ءاوس هلثم

 نيديعلاو ةمجلا و جضأالا ةالص هنع ىلاعت

 ةمججا ىلاب ىف هرك ذارصق ريغماهناتعكر

 نيتعكر تعرش هانعمس ذبل نهنيديعلاو
 . ترق مأ ًاعب رأ عرشت ملو ارلصأ نم
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 لوأ ٌتيدْخأ رخسقلا ُّق رعتخلا َق هوو

 . ضعب ىلإ نانسالا صضعب مضو غضلا

 عسدلا دعب غضلل وع عصقلا ديزوبأ لآق

 586 ةرملا عزت نأ وه مسدلاو

 5 :رجلا ةقانلا مصق ربرضلا ديعس وأ لاقو

 قدشلا | فوجلا نس ابحورخ ةماقتسا

 هلا ودع هرخخآو ىلاعت هللا ناوضر تقولا

 نوكي اا ناوضرلا يبفاشلا لق . ىلاعت

 ن رعقفل نوكينأهيشي ودعلاو نينسدملل

 اهضعب ةعمباتمو 5 ةرزل * يلو ةعطقتم ريغ

 ٠ ةنئمطم تناك اذا اذه لت اعأو طع

 تمطق انش تفاخ اذا ريست ال ةنكاس
3 5 

 ٠ 3 هيا عب 0 000 تا
 لاق ءفرهر أ مالك أده ابجرذم موةرجلا اب اهص 0 نالبوأت رصوفقم ةمسيمسس ق

 ةرشما عيشة فحصلاةهصقلاكحلا بحاص بهذملا بتاك ىف نا رووشم نب.دقتملا

 هعصقو ًاعصق هعصّيثطع ءاملاعصقواعرج 5 ىاثلاو.هيلعملا الناك ناو تقولا لوأيف

 ةلمقلاو باؤصلا لتق عمصقلاو هل دقو هئكس كرم لاقي 03 لضفألا تيوفتب رصقم

 اهنضم هترجي ريعبلا عسصقو نب .رفظلا نب نب | مثأي الزاك نإ و رصقم وبف ىحضلا ةالص

 ام فقد ةالصلا ةاسلإ ل

 هملَتا أامصق ءأملامصقو مصقوعاصق عججلاو ١ ىل ص نء ىلا ةيسألاب رصقم هنا امهدحأ

 وه ليقو هفوج ىل وه ل د | اهرصقو ةالصلا رفاسملا رصق لاقيو ره لقو هفوح ىلا اهدرب نأ نه ا!فو 5
02 

 ه هاذ اهب الع نأ | ناتروهشمناتنلاهديدشتوداصلا فيفخنب

 ف ثالث, نم امدهثيدحلاف :# ىصقإ# هباتك يف سراق نبأ مهنم تاماهج اهكح

 رهشأو) حس صفأ فيفخنلاو ءابقغلا ةيلح



 هب عطق ىضُق ٠
 0 اعنا اطيشلا ميلع د ودتسأ دقو

2 
 ةرجطأ نم م عبس ةنسقدعتلا ىذ ىف تناكف

 ىذ ىف ةرد معلات مرحأ أ كي ىلا ناكو اهلا بئذلا دخأي امعاف

 3 نو مرشملا ههصف تس ةنس يقل | هش 1: بذيهملا نم ةعابجلا
 ةئدملا ىلع ورع نب ليبس ىضاقو مههاص أ ن نم ناطيشلا نكم لكي 5 : 0 نيالَحص
 ةدرتشاةاشلا 2 بمذلا نكمش ةعامجلا

 نم ةديعلا ٠ ىئقلاو ل اهلا «

 ىفقو ) لجو زع هللا لوق وق يىذق#

 لوأ يف روكذم ( هايإ الإ اوديعت الأ كبر

 ىدحأو ىلإ لآق بذيملا ن م برأق الإ

 ىَهت ىعم هللا لهأو نيرسملا ةماع لاق

 ىصوو ليقو بجوأ هريغ لقو رمأ انه
 درعس» نب هللادبعو ىلع اهأرق كلذكو

 سابع نبا نع اذه يورو بمكنب ىأو
 الاب تيد د ولا ىدحأ تقصتلاو لاق اولا

 ب6 وقت ءارغ بن رابجأ 2 .لا ل 2 ءا ىلا لق . افاق تراصف

 ابيفار 3 ىأن مالا رومأ أ ىغقي هتكرت

 ةيالولا ءاضقلاو لعأىلاعت هللاو ه هرمأ ذكنيف

 ءاضقلا كال لق . دود ةفورمما

 ا لبق 3 ا ذأ ءاضنا َن ع

 أل ضاق ال زوكيو نكح 8 ماكحالا ىذب أ 2

 سه نوكيي نأ زوجيف بحوأ ىب ىعب ىف

 ىلع جملا هبابيال ايضاق
55 
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 هيلع يبون .م
 َآ

 ينلا ةرمع | أو ىرهزألا مالك ر ا اذه

 لاق ندمملاةأك ز قمؤذ ذ ةيلبقلا | .

 ةرعاط ليقو ةعباسلا ةنسلا ىف رمتعا مث

 ورع فول ليوس ةاضاقن ةيضقلاو ءاضقلا

 هانكذ (1 لب تسةنس ةرمعءاضق اهنأل ال

 ةئس امأو ءاضق عبس ةنس ةرمع تدقوو

 تعءاج دقذ باوثلا ىف ةرمغ تيس تس

 كج ىنلارعنأب ةحيحصلا ثيداحألا
 ةرعو تس ةنس ةيبدخلا ةرمع اهنم عيرأ |

 نام ةدس ةلا رجلا ةرمعو عبس ةنسءاضقلا
 ان رشع هس هجعو عمار ردو

 ديكرتل ىه طقدتلمف ٠١ مشرق «ططقإل

 حتمب طقو طق تاغا ابيفو ىمألا ىف

 هأطلا ديدشت مه اهمضو فاق

 ءاطلا ديدشتو فاسقلا حتمي طقو امويف

 ءاطلاناكساو فاقلارعتنب طقو ةرودكملا

 رسكو فاقلا ريمكب طقو

 ةدددضألا

 ع ةفدملا ءاطلا

 لأ ن ْن' ؟بنملا ىف هلوق 3 مطق 0

 نداعملا ثرا هلا نب لالب مطقأ م

 يرهز لا ل

 مامالا نالف مطقتسال اهي ةغللا بيد ىف |
 ا

 , ابعطشب نأ هلاس اذا اهايإ هعطقأت أذ ةميطق

 يره وجل لاقاهايإ هال أذ هل كلم | اباسو ' ةيضقلا ةر معو ءاضقأا 5 رع ةامسملا ين 2



 نو 00
 مطق

 كيلع نوكي عاطقالا و

 ةراسلا ىلا لصيلف مكدحأ لص اذا بلك

 هتالصفيلع ناطيشلا مطقي ال 3 أهنم نديلو

 ' | عقيل نم ةلمقلا لايقتسا قدوكذ

 هجرخأ ثيدحلا اذهو نيملا عوفرم

 هلوق . كيلع ريغو

 نب لبس نع ظفللا اذهب هنلس 2 دوادوبأ

 ينلا ن نع هنع ىلاعت هل ىضر ةملخ ىلأ

 هلأ | ملعأ ىلاعت هللاو هانمم لملو نكي ع

 وبأ لاق ىرهز الا لاق . اهنم ندي 7

 مارصلا لثم هعاطق و لخنلاعاظقو ورمع
 هعاطق ناح اعاطقا لخنلا عادقأو مارصلاو

 هثدابمو فوقولا مضاوم نارتلا عطاقمو

 يأ نالث مطق نالفو ءادتبالا عضاوم

 لاق . عاطقا هممجو هقلخو هدق يف ههبش

 اذا انطق هحرذالفوطت ة لاقيو ىرهز الا

 مطاقأ لاشو 0 ةعيطقلا م بسأل 2 اباصن ْل

 اعلا حتنو فاقلا مضي ”مطقو ةماق همر

 تعطقو ماقتاف اطق لبحلاتماعق لاقيو
 ثيحءىث *لكمطقنمواعو امقو ًامامق رهن لإ

 اهههبشو ةرخلأو لمرلا عطقنم لثم مطقني
 تع.س ءارشلا لاق. هسفن هىثلا عطقملاو

 هب ريض لام : مطق ألا دي نم مطقلا مضوم

 لجرلا ل ثيالا لاقو . هتعلش
٠. 

 ا
2 

 م

 همزل ولو هريغ همطقي ىح مادقأ نوكي ال
 عطق وأ عطق ليقل هنفن لبق نم كلذ

 ثيللا لاق نامطق ىلع مطقالا ممجيو لاق

 نم اذكو اذك ىلع اثالف تمطاق لاقي

 عاطقومطاق فيسولاقةعطاق«لمعلاو رجالا

 عطقملا ومطقموبف هب عطقي ءىث لكومطقمو
 مطقملاو عطقلاك ر دصم مطقم او . مطقلاعضوم

 لمرلاعطقموبوثأامطقملاقي مطق امةياغ
 ةناوخالغ وطقلجرو هءارولمر ال يذل

 ةعيطقو نبو ةاخاؤم ىلع تبي ال عاطقمو
 لق . ىعطق مويلا ةيسنلا برعلا نم ىح

 ءاسنيأ نوضراعي نيذلا قيرطلا عاطقو

8 
 أ

 نسحءىشو ليبسلا مهب نرمطقيف ليبسلا
 ام رخآ اذه دقلا نسح ناك اذا ميطقتلا

 بحاص لاقو يرعزالا مالك نم هلق

 ةعيطقواعطق هعطقب همطق لاقي الصف ضعب
 مطقتو عطقناف هعطتقاو هفعطقو اعوطقو

 ةعطقلاو ةعطقلاو عوطقف عيطق ءىشو / لع نلف يبلغ لوي برسعلا صضعب

 لثمةزورفم ًاضرأ دب ريض رأ نم ناعطق

 عطق ءىش نم ةعطق تدرأ اذاف ةعيطقلا

 نيتحتغب ىعب ةماقلاو ةعظق تلق هنم

 ينايحللا صخو هنم هتمطق ام ةعاطقلاو |

 وهو راوجلاو ميدألا ةعا ةعاطق ةعاطقلاب

 مطاقتو ةلاخنلا نم وأ راوجلا نم عطق ام



 عطق

 هاي همطقأو صعب نم ةرهمل ناب ءىشلا

 مهنأك عوطقم عاطقا لبحوهمطقىفهل نذأ

 هبا ملكش مل ناو طق 4 مزح لك اولمج

 ملقأل وع طك وو 5 افا بوت كلذكو

 دب و نامطقو مطق ماو ديلا عروطقملا

 ةعطقلاو اءطك عطق دقو ةعوطق٠ ءامطق

 ةشليقو ديلا نم عطمقلا عضوم ةمطقلاو

 هعطقنمو ءيبأ لك عطقم و ِ ةعوطقملا ديلا

 هعطقأو دأنإ هعطقأو راهنلا هب مطقو هرذ رح

 ءازرج كيلا سب لصفلا ند وهو هزواج هب

 رخلامطققنأ هنمو هتقو بهذ ءىثلا مطقتا و

 مطقو ضو مف فةودمالك مطقناو دربلاو

 هنأسل عطقتاو هيل هتاسداب هتكسأ هناسل

 هتكب همطقأو ًامطق هءطقو هتطالس تبهذ

 ةعاطق عطقو عطق هنمو لوقلا عيطق وهو

 هب ملطقو | ممل عطقأ | ةحاددلا تءطقأو

 - فض ملت 0 مطقأو عطقناو

 ةعطق او أعم ةعم طفلا اومطقلاو ا ريعمل لا لكم |

 اومراعت "موقلاوط اقتولصولا دضن رارجملا

 عطقمو مطقو ةمطق لحرو اعطق ةهمرب مطقو

 ءىشلا ند ةقئاط أم مطدقاو همحر مطقب ,عاطقو :

 اهانإ ينطقأو هئنمهتعطتقا| م ةعيطقل اوهذخأ

 نأهل ًاساعانأ هعطقتساو ارعاطتقاف لنذأ

 عنلاو منقلا ندةفئاطلا عيطتلاو اهايإهمطقي

 لاو لجرلا 8

 عملجأو نيرشعو سم |

 هيب“ فاطق

 ىلا رشع نم هنأ هيلع بلاذلاو هوحو

 ىلا ةرشع

 ةمطقأو عاطقأ
 لق عيط اماقأو , عاطقو زامطتو

 هدنع هريظأو هدحأو ءاثب ريغ ىلع ممتج مم

 9. 5 ع

 سد سب 8 ليقو نسبرا

 وهو 4يويزس

 عيطقااك ةسطقلاو . ثيداحأو ثيدح

 نومطقي .صوصألا عاطقلاو عطقلاو

 عطقلاو عيطقلاو ةمطقلاو مطقلاو ض آلا

 ليلا لوأ ن.ن وكت لبالا نم ةفئاطعاطقلا و
 ىغو هفلخ ليلا داوملا عطقو هئلثىلا

 7 ىلا بحاص أم مالك خ | اذه

 عسب ىف طرسولا ىف هلوق * فق لع
 ىلا علا ؟املل قحتسم ءاقبالا راثلاو كوصألا

 ىه#إ فاطقلا ن ذاوأ لاقي همطق ناوأ ىلا

 لاق ءابحتفو فاقلا رس ب فاطقو فاطق
 انطق هنطق ءىثلا فاق ؟لا بحاص |

 فطقامم طقلا وهمطقافاطقا وذاطتوانافاطق و عاكتلا ن

 فاني ةعاس دوتنعلا اضيأ وهو رذلا نم
 فاطق أو فاطقلاو ف و طق 5 م.جلاو

 اعش نأ ناحبنعلا فطقأو رغلا فطقو

 وقنملا ريكلاب فاقلا يره ملا لقو

 مسا وهو دوقنعلا فطقلا ىورلا لاقو
2 
 قافوق . نحطلاو ميلك فطقشام لك

 مقفي شا ف وقل ةبادلا ةراجالا بابأ

 ( تاغللاو هانالا بيده جسام
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 ه ريدا يف ءطبلا وهو ءاطلا مضو فاقلا

 دوعتلا محلا بحاص لاق # دعق اع

 هتدعقأو أدوعق دعت دمق مايقلا ضيقت

 ناكمةدعقتملاو ةدعقملاو دمت ردي تدمكو

 ةلياقلا دعم ىع وه هي ويس لاق دودقلا

 كيدي نيب ند قزتلاف اند اذا كلذو

 لصوأو فذح هنكلو ةلونملا كلتب ديزي

 نمو ثببلا يف ىأ ثيبلا تلخد اولق 5

 ىلع لوالا وه هل_مجيو همقري نو برعلا

 ةدعقلاو ٠ ممسموىأرع ىم تنأ مو

 ركلاب

 كناك روش ريسأ ةدعقلا وذو ةنم ةدحاولا

 ةرملا محشفلاب ابو دوعقلا نه برعغلا

 . ةجحلا ىذ ىف سحتو هيف دمتت برعلا

 تبلغ ابذك تنك نا ءاعالا ىف مهوقو

 بلع ترصف كلبا تيهذ هائمم ادعاق

 ًادعاق الإ نوكب ال معلا بلاح نأل رثذلا
 هبو ضوبنلا ىلع ردي مل لجرلا ديقأو

. 
 ءأب هأد اوما دا
 كدمتقاوكلدمق اميق ٠ ,ةدمق ءاذ يأ 2

 جاع ىدمقو ىد.ق لجرو كسح ى
 دوعتلاوةدوعقلاو ةدعقلاو.دوهتلا رثؤرهن أك

 لم و بوكر ىئارلا هذا 8 لبالا ند

 دئاعقو نادمقو دعقو ةدمقأ عججلاو داؤلا

5 

 دمشق

 ص

 دومقلا لسبتو ًادومق اهذتأ اهدمتقاو

 ىنس ن نأ ىلإ ركبلا دوعقلا ليقو صولقلا

 دعاقو ليصتلا سَ دوعتلاو لمج وه 9

2 
 دعق

 هدعاقم لجرلا د_يعقو همم دق لجرلا

 نعو نيهلا نعماظفاحن الا لك اديعقو

 هت أرمأ هتنب ةديمقولجرلا ةديءقو .لامشلا

 دمقت داولاو ضيملا نع ةأر_ملا تدعقو

 ةدعاقلاو اهنع مطقتا دعت صف ًادودق
 ددمقلاو ددمتلاو سالا لصأ دعاقلاو

 5 راكملاو برحلا نع دعأقلا ميئللا نابجلا

 كدأ ددمتلاو ددعقلاو لمافتا ددمتلاو

 نالف نم دمقأ نالفو.بسنلا ىف ةبارقلا

 اذه « ربك الا هدج ىلا هن برقأ ىأ

 ىرعز الالاقو. 3
 ثانالا تافص نم دعاوتلا ميه وبأ لاق

 لجد ل
 نودعاقو داق موقو وْرفلا نع دعاق

 هللا يا هللا كدمقو كتدشن لث. هللا كدقو

 بالا ديعقلا اذك نلعفتل هللا كد يمقو كمم

 لق . هقسدخ هتدمتأو لجرلا ثدعتو

 ى.دشي نالف دمق برعلا لوقت ءارثلا

 ورمعوب ألاقو .لعجو قفط ىعم يمتشي ماقو

 ربك الإ دا نم بسنلا ببرقلا ددمقلا
 وهو ريكالا دجلا نم بسنلاديع.لاددمقلاو

 دوعقلا ل يمش نب رضنلال !اقو .دادضألا. ل

 ثانالا نمصولقلاو روك ذلأ نم .لبالافا

 صولق يف لإ ةركبلا ىبا رعالا نبا لاقو

 وه من اينثي نأ ىلا دوعق ركذلا ركبلاو

 ل بحاص مالك 3

 اشو دعاو لاجر لاش ال



 49 لعق رمق

 ىبارعالا نبا لاقو . أرعق اطل لعج رثبلا | ريسفتلا اذه ىلعو ىرهزألا لاق . لج

 كلذكر تملا رمثو اهتم اهرعقي رابلا رعق | نوكي ال برعلا ند تدهاش نم لوق

 مقلا رعقو روذلا يأ رعقلا ديعب لجرو | نادسق_ هعمجو ركذلا ركبلا الإ دوعقلا

 قدشت رعقتو همالك ف رق و هلخاد ةدومق عمسأ 5 لاق عبجلا عمج نئدامقلاو

 راعيقو رعبق لحرو 42 رعك ىهقأب ماكتو نأ ىرذنملا قريخاو 8 ثللا ريذأ ءاهاب

 هرعق ىف نآرعت ءاناو همالك ىف رمقت. | مسسعنأ ىئاسكلا ركذ مثيهلا ىلأ طخ أرق
 . دومق رك ذللو صولقال ةدوعق لودي نم

/ 

 ا

 نم ىئاسكلا دنع اذهو ىرهز آلا لق

 غب م ايف ةرمقو يرق ةمبعقو ءىش

8 . 8 _- 0 
 ةردقلاو ةرهشأا ءىثلا كلد مسأو اهرعق

 ٌريقلاو رعقلا دعب مساو راعقم بعقو | « مهم نم هعمس ىذلا مالكلا ردات

 ةريمقو ةردق ةأرءاوءىشلا رمق غابي ىذلا | لاق . هريغ ىلع برعلا رتكأ مالكو

 ىفةدلغلا دمت ىنلا ىه ليقو ةوبشلا ةديعب | رعألا كلذ نع ىندمتي ام تيكسلا نبا
 اك قت

 رعقو هعرص ىأهرمتقهب ضو 1 اهحرف رمق ىلأر عالا نبأ لاك. ىسيح م يأ لغش الإ

 تاعةاهلصأ نب ارعطق ةرجشلاو ةلختلا لوم .نوبرا# الدون 1 : نيذلاذا رشلا دمتلا

 رعتنا دققع رصنا ام لك ليقو ترعقتاو
 . محلا بحاص مالك رخآ اذه رمقتو

 سرحو سر اديكدع عج وهيرهزالالاق

 ىذلاج راوأعا ن٠ ىدمتلاو مدخو مداحو

 اذا ديدشتلاب لجرأا رمق ىرهزألا لاقو ريغأتح ميكحتلانورينينلا دعقلا يأر كري

 اذه سانلا ىلع جورخلا نع أودمق مهنأ

 5 ىرهزألا مالكرخا

 ىح ح ىأرلا ن ة ض.غب امو و رلغنف ىور

 رمقلا ىلا رعالا نبا لاقو . هج رختسا

 ٠ لاعلا تانحسمب | لك رمق مكحلا بحاص لق * رمق ع نم جرخ م لاشو ماتلا لؤعلا نيتحتش
 لها 5 ا هةذمدحا رعقلا اذه -

 كنعإ ريعت رمو روع ةعمجو دايعقأ ءىف

 ك1! وةر رم هقمل أ 4 ْط اعلا أذو 5 1 98
 8 هثو تت رعق دقو ريعث وة ريعق ر - كلدكو رعفلا
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 ام لامقلا ةفالا لهأ لاق 4 لمت :٠
 همأك نم هبيشو بنعلا روت نع رئانت ا ءانالا اذكو اهرعقىلا ىهتنا رم اهرعقي

 ريلا رمكو كالذك ةربمق ةعصقو ةرامك

 هنع تقفشنا رولا لمقأو ةلامق هتدحاب | ىلا صن ىح هيف أم ميهبثن رش ذأ

 ةلعاقلاو لامقلا ةيحنت لامتقالاو هيلامق | رقأو اهرعق نم اهبلكأ ةديرثلا رمقو هرعت



 رعق ٠و

 موسلا ل متتملاو لعاوق 3 هعجوليوطلا ل يجلا

 ىثملا يف ةلومقلاو ًاديج ايرب ريب م يذلا

 مالك اذه ىرخالا ىلع ابلكم دقلا لابقا

 ةلعيقلا ىرهزألا لاقو . يلا بحاص
 ىذلا باقملا ًاضبأو ةظيلفلا ةيفاجلا ةأرمل
 باصتنالا لامتقالاو لالا لعاوق نكس

 ال ةيصتنم ةلاعتم ةرخصو بوكرلا يف

 « ضرالا يفاط لصأ

 ىف نيفقلا لايتسا رركت دق #« نق >٠

 زيفقلاو ليثعلا هي نودي ريو هقفلا بتك

 لايكم وهو فورع٠ لايكم للا يف

 لاطرأ ةدمخ عاصلاو اع

 ةغالا لمأ هلق اذكه يدادنلاب ثلثو
 ام رع ىبنا عسل

 روصتمربأ لق .مداغو بيرغلا باحصأو

 رصتخلا طظافلأ رش يف ىرعزألا

 ةعبرا وهو اعامْتز ورشعو ةعبرا بدر ال عر و اعام لإ

 « بدرألا فصا لسيقلاو انم نوتسو

 ةيناه زيفقلاو ًاريفف نوتس ركلاو لق
 وهو فصاو عاص كوكملاو كركاكم

 ثائولاطرأ ةسخ عاصلاو تاجليك ثالث

 ةئالث قرفلاو عاصلا عبر دسملاو لطر
 مامالا لق . الطر رشع ةتس ىهو عوصأ

 | 00 قربخأو ىرهزألا روصتمويأ

 ةئاعبرأ نزو طسقلا لاق هنأ درإلا ن

 حاحصلا يف لاو . | ا( هرد نيئاعو 3

 قو . عاضص فصن وهو لايكم طسقلاو

 نأ ٌةديبع ىبأ نع ىوربلل نب_برغلا

 نزو رابيلاو اعاص ن نوتس قسولاو طسقلا ا

 ًاقسو رشع انثأ ركلاو لطر ةئامألث |

 هتلقتىرهز ألا مالكر خآ اذه رقولا وهو
 زافتلا امأو . هدئاوف ةرثكل هلو هفورح

 بابو مارحالا باب ىف هركذ سيليىذلا

 فاقلأ مغب وهو بدو أ نم ةروعلا راس

 ذختي فكال سابا وهو ءاغلا ديدشتو

 برعلا ءاسأ هسيلت اهريغو دوالا نم

 هسبليو (متمول ظفحو رمل نويديأ قبل
 هاهريغو ةازبلا نم حراوجلا ةلمح ًاضيأ

 رجلا باب يف بذهلاىفدلوق «تاقال
 تلقىلعل هلامو رفاسملا نأ يوري ضرقلا»

 هللا لوسر نعار بخ اذهسيلى ًأىوريملوق

 فاسلا ضع. مالك نم وه اها يلم

 هللا ىذر ب بلاط ىلأ نب لع نغ هنا ليق

 عه جلاد 27 نيا ؟ ذو. هنع ىلاعت
 قره و جلاو تيح سلال بأ رث دو 2

 تاقلاو بارعالا ضعبل هنا هحاحص ىف

 نم ةانثم ءان هرخآو ماللاو فاقلا حتنب

 لو# ىرهوجلا لاق . كالملا وهو قوف

 ممملا حتمي ةئلقملاو ماللا سكب ثأف هنم

 © ةكللبللا

 ةيصولابأب ىف روكذملا جداوقلا # جاقإ#

 ناكسار فاقلا مذب وهو فورعم ضرع



 حلق

 سباو نولو3 هيف لاقي ماللا حتفو واولا

 « ءاممالاب ثدحي ضرع وهو ىرعب
 كا و روكذملاجملقلا د حلق

 هريغو فر م 6 ماللاو فاتلا 5

 بحاص لاقو نائسالا وات ةرثصو
 يف فاقلا مغب ىنمي حالقلاو حملقلا -
 رثكت نأ وه ليقو لق مريغو انا
 وأ دوت مث ظافتو نانسالا ىلع ةرفعل

 ماللأ 02 0 حلق دقو لاق رض 5ك

 وسم 56 ىرهوجلا هب حرمص كيذك و

 . حلق 5 ملقألا ممجت حلقأو حاف

 م« « احلق ىلع اولخدت ال » ثيدخحلأ

 دتحلا لوق لوبق ديلقتلا # دلق ©

 ح رش لوأ يف لافتلا لاقو . هب لمعلاو

 لعب لع اذأ ل ءاقلا لوق لويق وه ه صيخأتلا

 وه ق ؟دي نأ وأ مشل لاقف ٠ هلق نبأ نم

 4 3 لا هلا لك ليلد الب لوقلا لوبق

 ع هل ٌةداك لمح

 ةنلقد

 ف ف ند 2 يدلل 5 #* سلق ع

 .ماللاو فاقلا حتي وه « ساق وأ هتالص

 ماللا ناكساب ىعي سلقلا ىرهوجلا لاق

 فدقلا وه

 احلا لقو لات
 5 اه. رسأف دقو

 * سلا وبف 2م كا

 *ىقا وه سياو هنود وأ ملا ءلد قلحلا

 8 فره وحلا مالك أدع ءيقلا وق داع ند

 6 سلق

 نوكي نأ لءتحي سلة وأ ءاق هلوقو تاق

 نيالا ىدحا ىف يوارلا نم اكش

 وس ى . نأ لم ناكءاوس ىعي مسقتلل نوك نأ لمتحيو
 ال فيعض ثيدملا !ذهو كاذ وا اذه

 ىلا ةوسنلقلا امأو هب جادتحالا مصب

 !ميفوةفورعم ىو ةدئاز اهيف نونا سبلت
 لاق هريغو يرهوجلا امهرذ ناعنل

 تحت اذا ةيسنلقلاو ةوسفلقلا ىرهوجلا

 فاقلاثءءض اذاونيسلا تمض فاقلا

 اذا هاب وارلا تيلقو نيسلا ترسك

 فدح ف وايكاب تناف ترغص وأ تع.ج

 تش ناف ناتمئاز امهمال نونلاو واولا

 تاأش ناو سنالق تافه واولا تفذح

 تف-> اءاو سالق تاق نونلا تندح

 تضوع تش ناونينك اسلا ءاقتلالنونلا

 ىلوقتو ىمالق وأ سينالق تلقف ءاب اعيف

 ةيسيلق تلق تش ناو ةسنيلق ريغصتلا

 ةيسرلقو ٠ ةسينماقل وةتئاعيف ض وهنأ كلل و

 ةوسنلقلاتء.جناوةريخالا ءايلاديدشتب

 الا و.ذلق هلصأو سنلق تاقتءاحلا فذحيب
 مساءامسالا 2 سب هنال تضفر واولا نأ

0-5 

000 
 ا ىدا اذاك ةمَض هلبقو هلع فرح ىل اى هلأ

 ةمضلا نملديتو هضفر بحو سأيق كانذ ا ْن' جرخ م ساقلا لل

 ام ًاروسكم ءاي مسالا رخآ ريصيف ةرسك

 اذكونيونتلاف زاغو ضاقك ريصيف اهلق



 ١ علق ٠

 امهانعم القت لاز لاز اذا ةياور فو علقت «وادو وقح عمج لدأو قحأ ىف لوقلا

 نك ال اتباث امفر هيلجر مفري يأ دحاو سلقتو سنلقتو ىسلقتف هتيسلق لاقيو

 ةمخوضلا ةأرملا عيلقلاو الايتخا ىثع مالكر خآ اذهاهسلف ةوسالقلا هتسبلأ يأ

 يهو ةملقلا نم ذوخأم اذه لكو ةيفاجلا « ىرهوجلا

 لسبجلا ةملق كاذكو ةمخضلا ةباحسلا | لو مامالا رماح اذف مهوق مات
 ةعالقلاو ةعالقلا ءارسقلا لاق . ةراجحلاو نصالا هو ماللا ناكس او فاقلامعتنب ص

 ىذلا ضرالا رشف ىه ددشنو فن نبا نع ىرهزألا هلاق ؛عولق همحو

 مسا ةعلقلا ج رمو لاق ة أكلا نع عقتري اهيفكحلا بحاص مالكى أيسو ىلا رعالا
 . ةملقلا لاقي الو نآولح نود يلا ةيرقلل | اذا هلمع نع لجرلا ملقأو يرهزألا لق

 هين ملقت ىذلا تقولا علقلا ىعمصأالا لاق | ناطاسلا ىلا ىعاسلا عالتلاو هتع فك
 ثيللا لاق. عالقنالا نمرسا عولقلاو ىلا شابنلا عالقلاو داوقلا عالقلاو لطابلا لاب

 هنعبضنا اذا قشني ىلا نيطلا عالقلا | ىنارعالا نبا لق... باذكلا عالدقلاو

 ديدشناب ىعب ةعالق ه٠ ةمطق لك ءاملا

 مثلا ءاودا نم فيفختلاب عالسقلاو اهيف

 لاقو . يرهزالا مالك خآ !ذه فورعم

 نم ءىثلا عازتنا ملقلا مكحلا بحاص

 ملق ةنأو هملتكاو هلق 9و امل 5 هعلق هلصأ

 ءارعألا دنع سائلا ىف مقي ىذلا عالقلا

 ريمالا دنع نكمتلا فأي هل أل اعالق ىمسإ

 هلبزي ينح هب ىشيو هيف مقر لازي الف
 لأ عا ع 3 33 ,_ 2 5 3 القلاو هتبث رع نم هعلقيو القلأ ء

 نفسل ص011 مااا ل اممم ا يي2يصيص ااا ل
 وهو دحأو عارفتاو عالقل و ملق مع .جلاو

 ءىثلا تعلق هيوريس لاق ملقتو علئاد عرخماو ملق 0 ًاسيحص نوكينأ

 عواقلاوهتبلتسا هتماتقا وهعضوم نع هتلوح | ةماقلاوتاودالاهيفنوكت فنكلا علقلاو

 يذلا ضرألا رشق ةعالقلاو ةعالقلاو | ةمخضلاةباحسلا ماللاو فاقلا مشنب ىنعي

 عا اضنا ةمخضلا ةراجحلاو اأو ملك ع ممجلاو
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 عالسقلاو .!ميلع لديف ةأكلا نع عفتري

 هنع بضل اذا ققشش يذلا نبطلا ! اه

 ًاضيأ عالقلاو ةعالق هنم ةمطق لكف لكف ءالأ | يذا أ 0 منيل ينل لبا

 ةعالقلاو ةعالق هتدحاو سبايلا نيطلا | ىلع تري ال ىذلا. اضبأ ملقلاو مهني ال

 ةجحب ىأ ةعالقب يرو ةملتتملا ةردملا ! ىثم اذا ٍعيكَي ىنلا ةفص فو ليما



 لق ١ للق

 روحص عالقلاو لكلا ىلع صو هتكست

 ةرخصتماتلاوةعالق هتدحاو ةملتقع ماظع

 قئرملا ةبعص لبجلا نع ملقنت ةميظع

 عالق اهممجو لبج ىف مونم نصح ةملقلاو

 نصح ماللا ن وكسب ةملقلا ليقو ملقو

 اماق ىلاولا ملقو . عولق هممجو فرشع

 ىأ ةسلق راد ايندلاو لزع ملقتاف ةملقو

 نم ةعلقلاوعالقتا

 رلا او فيعضلا لجرلا

 ىلع تبني مل عالقو ةماقو ةملقو علقو ملق
 همجو فنكلا ماقلاو ملقلاو جرسلا

 امعريغو ىجلاو رطملا علقأو عالقو ةَق
 ةقشلاةءاقلاو ىلا عالقا نيح ملقلاو ىلجتا

 نياجرلا رهحأ رئاطع ولقلاو . ملق اهعمجو

 * حملا يحاص مالك رخآ اذه

 تاقتسا اهواع ركرا ىف هلرق « للاخ

 ةءلقلاو مودم ال امرلملا
 وهو اعلق لح

 هيل هانعم ىمدق هب

 ىف ريثألا نبا لاق . همفرو هلم لقتسا

 ذاثلا دنسم حرش ىف يفاشلا هباتك

 تاقتسا امو هلوق ىف هنع ىلاعت هللا ىضر

 اذا هب تالقتساو ءىثلا تالقأ ىمدق هب

 نأ زوي تالقتسا ىف نيسلاو لاق هتله

 نوكتنأو طامتلاو فاكتلا نيس نوكت

 ث ىثلاب درفتلا نيس
 هلوق ةدئافو لاق ىسج عيمج يأ يدق

 ذ | جملا باص لق.

 ا هتلح ام هب دارلاو ء

 قيس هلوق كه ىدق هن تاقئسا امو

 8ع ايشالادذه تنأك ناو ىمظعو ىرعهلو

 ديك اتهناقناسنالا كحل رثك أثعمح دق

 اذهدب لحأ دق نوكي نأ ىسع ا ممنتو
 تاقتسا املاقف كردتساف هلمشب ظ فال

 ميم ىواحلا اظفللا اذهب ىلأف ىدق هب

 مه ندا

 طيسولا نم حيلصلا باب ىف طق )»
 رك طمقلا ةغالا لهأ لاق . طمقلا دقاعم
 ضصايصخالاهب دمت ام مما ناكسا و فاقلا

 فاقلا ركب ىنمي طوقلا ىرهوجلا لآق

 لاق صاصخالا هب دشن ام ىملا ناكساو
/ 1 

 ةهقعر ىهفاشلا لاق 8 طمقأا دقاعم هلو

 نم ىلا رظن الو رصتخلا يف ىلاعت للا
 فانا الو جراوألا الو لخا ودلا هيلا

 ءكيلإ لاك . لعد لاه . طمقلا دقاعم ٠ الو نمللا
 ىرمهرز

 جرخ ام جراولا» رصتخلا حرش ىف
 ةئيحأت لاكشال فلام ءانمل ا لاك شا نم

 كالم ىلع لدي ال نيب زتو نيسحت كالذو

 طمقلا دقاعمو لاق بجي دو تشي

 ىوساو ىتت ىلا صاصخالا ىف ن وكي

 طقلاو لاق ص وانا نياقشو رصحلا نم

 رصخلا ام دشتق لقد لابح هوطرشلا ىه

 اهزداوحو صاصخالا اهب فق ىلا

 اهجرارخو اهلخا ودو اهدقاعع 5 الف



 لف +١١

 ىرجفرعلا ناك ناواكمللم تبنت ال اهنال
 اذه جرخ امم نسحأ نوكي لخد ام نأ
 « يرهزألا مالك رخآ

 لقا لتقل
 ملا ريكو فاقلا حتتب هسأر لق دقو

 ةلمق اهتدحاو فورعم

 يف لآق . ءلرق رثك اذا هيف حقا البق

 8. ةدحأاولا ىف ىسي لن ال لاقيو مغ

 بذوملا نه ضيحلابايىف هلوق انقل
 برشوولا .قاقلامدنحلا وهضيملا مد
 .ىراقلاك هرخآ مهب ءىناقلاو داوسلا ىلإ
 وهفأرت 3 1 رق لمه ”ئني أنق لاقي

 خركر نزو ىلع ءونق ردصملاو ءىرآق
 لحأ لق «زمم فينخم زوجيو هلصأ اذه

 لاقوهترمح تدتشا ىذلا وه ءىلاقلا ةخالا

 ىح ترجح تدتشا ىذلا وه انباحصأ
 دا ءدسأأ ىلا ا مضل تت راص

 و2 6 و2

 ةعاطلا تونقلاىره وجلال اق # تنقع

 نينت الاو) ىلاهقهلوقهنمو لص ألا وه أذه

 اتونق ةالصلا ىمايقلا يمسم“ ( تانناقلاو
 لوط ةالصلا لضفأ » ثيدحلا هنمو
 ءأ رخآ اذه رولا تونق هنمو 4 تونتلا

 رخزجسلا عد « ىرعرجلا مالك

 نه دحا منن و) ىلا لق (رطنقا»
 هبارعاف يربكملا ءاقبلاوبأ لاق ( ًاراطنق
 راطنقلاف نونلانارمع لآ ةروس لوأ ىف

 رطنق

 ليقو لاق ناله لثم لإلمف هنزوو لصأ

 اذا رطقي رطق نم هقاقتشاو ةدئاز نونلا

 ىف ءالا ناهبثي ةضفلاو بهذلاو ىرج |
 ءاقبلاىب مالك اذه بلقتلا ةعرسوةرثكلا ا

 هباتك ىف قيلاوجلا رو صنم وبأ مزجو

 يفر وهشملا وىرابث الا نبا نع ةياكح برعم
 اذهيو لصأ هنونو يار هنأ ةغلا بتك

 ىف ىديبألاو نيبيرغلا ف ىورطأ مزج
 هلوق ىف نورسفملا ؟ ذو نيعلا رصت#

 ريطانقلا ىف نارمع لآ ةروس ىف ىلاعت

 راطنقلانأ ىلإ ةعامج بهدف ًاريثك افالتخا
 حو , دودحم ريغ ريثك ماع لام وه

 نزووهنولوةي مهنأ برعلا نع ةديبعوبأ

 هدب دهم ىلا نورثك الا بهذو . دحي ال

 ةيقوأ فلأ رشع انثا وه ليقف ا وذلتخا 59
 دنا ع عتبالَص 5
 ىؤرذ  ةلكتنع ىنلا نع ةريرغوب *3زز |

 فاأ زيقو . رانيد فلأ هنأ هيلي هنع

 لوقوهو بعك نب "بأ هاور ةيقوأ اتثامو

 نبا نع ةياورو ليج نب ذاعمو رمع نبا
 انثا كيقو . منع ىلاعتّشا ىضوابع

 لوق رعد رانيد فلأ وأ مرد فلأ رش
1 1 0 000 
 وأ امهد زون دلح الم وع ليقو نسألا

 بهذ لاق نالآ | ةيناك وه ليقو ةضف

 ليقو رانيد فالآ ةميرأ ليقو ةضف وأ

 ليقوَتلأ نونامت ليقو لاقثم اتئامو فاأ



 6 ع ع 5 - ع

 هب تليقتسا رهثلا ف ءانالا تعاقاو هلع لاقثم فلأ نوعبرأ لبقو اهلا كوقيص

 هماقو هرفام يصدأ هتلمأوأ ءىلتيل هس رح يه لعأ ىلاعت هلو كالذ ريغ ليقو

 0 كلا عاق #0 5 8
 عودقلاو هب هالع ىصملاو طوسلاو فيسلاب مئاقلا أومعط ]آه ] ها[مإ هطأ

 ا« عنقلاوثنؤملبجلاةسنمرودحلاةةلزبا | نيملا فرح ىف امجريست مدقت ( رتنملاو
 ةمنقلاو عنق و لبجلا بريف ءا ءالا نم قب ميلا ركب عنقملاو ةعئقملاو .ررع لصف يف
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 عسوأ عافتلاو اهس ار ذأ رك هب ىططغت ام هلق اهسأر ةأرملا هب علقت امل مسأ اءييف

 اهسأر تسنقو هب ثعنقت دقو ةعئقملا نع | لق . اهريغو محملا بحاصو ىنايحلل
 لثاا ىلع وهوءارلا عانق ههجو نع ىقلاو | ىضرةعانقو ًامنقهفنب عنق مدحلا بحاص 0 هم

 عانقلاءضومهت وكلاءانق ببشلا أو.يسامي رد نيم نم عنقو منق موق نم ملاق لجرو

 رففمو ةضيب 0 ل مارا ن ا عنق ةارداو ءاعلقو نيمينق نم عينقو
 هسأ او ز>د سأأ يماقو 000 كنق ةءسل هم ةعملل

 د «لخنلا ببسع نم قبال عانقلاو عنتل قلو مم الو ىنأي ال امهالكو عنقمو نامنقو
 رخآ اذه ةعنقأو عانقأ عيج لأو ممل هيف هئاضقو هنأر ىضريو هب عنقي ثنؤي الو

 لق يرعهزالا لاقو 0 محلا بسحا أد مالك ا نالف نم نامنك نالفو عمجو ىن اهرو

 عوتقلازبجي نم برعلا نم تيكللا نا ُْق كلذ نوك هم الدب هب علقت ىأ

 11 قرفلا جلا ب ملا الكب ةعانقلا ىعع
 ع 0 . ريسلاب ىذ ب نأعنتق لح رود ريغو مذلأ هعمل

 ع1

 عانقلاو ىناضرأ يأ اذك ىنمقأو | ةوشلب لأس ليقو لاؤدال لذ اعونق منقي عنقو
 عء ام ءامزإ ها سلا 1 - ١

 اونساحمو أهسأر ةأرما هب ىطنت أم ةعنقملاو | ىح ليقو يضرلا ىف عونقلا لمعتسا دقو
 نم مسوأ عانقلا ثيللا لاقو : بو نم نيتيبامبيف دشنأو ىج نبا امهاكح ةليلق
 اه ىرث ةوىرهر ١ ١ موقلا مداخ مناقلاو ممطلا عونذقلا لود ”راقثلادنع قرف الوىرهزالا لاق. ةمنقلا | ١ هنا دا نات ا

 وهو ةعناملاو عانقلا تي ةغللا لها ن و ةداهش لبقت ال » ثيدحلا فو , مدجأد

 ةمرقاو مارا ةنحلملاو فاحللا لدم امهدم تونقلا ىف هيدب منقأو 6 مناقلا

 « ىرعزألا مالكرخآ اذعا| هسأر عنقأو ىلاعتو هناحبس هير محرتسأو

 فاقلا سكب نقلا ديعلا * نلف 0 | هفرصيالمىذلا و هرمضمل صخشو همر

 ( تاغللاو ءامسالا بيذهبت ؟ جس ١4



0 
 أ مل نم ءابقنلا دنع وع نونلا ديدشتو

 دب

 هتامدقمو قتملا بابسأ ْن + ءى هيف ل ص

 00 1 تاس دل
 م وا ريدلاو اغةقدع , ةهلسوللا و رذملا و ماخحملاش را

 حالطصا ىف ةائمم |ده 5 اومسملاو ة ةغفص

 وأ نبكولمت هاوبأ ناك ءاوسو ءابققلا

 نيرثاك اناك نأب نييلسأ نيرح وأ نيقته»
 رخآلاو ةقصن ا.هدحأ وأ وه قرتساو

 نقلا نولوقي مهناف ةغللا لهأ !أو.اهفالخب

 حرص اذك هاوبأو وهكم اذا ديعلا وه
 . امهريغو ىرهوجلاو لمجلا بحاص 4ب

 نانثالاودحاولاهيف ىوتسوي رهوجلا لاق

 كةسيع اولاق اهرو لاق ثنؤملاو عمجلاو

 . ملعأ ىلاعت شو ةنقأ ىلع ممجب ب ل نانقأ

 اهدحاو لوص اق لاق

 ركب ةنسنقلاو لاق ىف رعل سلو نوثاق

 | بارشلاهيفل عجن ام ىه ديدشنلاو فاقلا

 0 ىنانتلا عمجلاو

 ارلا بب ىف بذ ملا ف هلوق *(دبقإل
 حقب وه © دهق رعقمل ©« ديبل تنب ىف

 ىف ىرهوجل' لاق .ءاملا نوكسو فاقلا

 ضيبالاوهوبهقلا لثم دبقلا تيبلأ اذه
 أ ديقلا محلا بحاص لاقو . ردكالا

 ضيبلا هب مهضعي صخو لاق ضيبالا

 © داهتهممجو لاف رقبلأو ءايظلا دالوأ نم

 .لاقلاو لوقلا ةغللا لهأ لاق 4 لوقإل

 اق

 زاجب احص الا لوق امأو . ةلوقلاو ليقلاو
 معيجرت وهف كلذ هيشو د ال ليقو

 2 م

 اذإ 1 فلا

 اذكليقو | وق م - نوييهذملا قلطأ

 اذا الإ لوألا حاوج رت ىلا ةراشآأ وهف

 اذا الإ هلوقو تن ا هنالخ ىلع أوصت

 بادي ةنسح ةدئاف هيف هفالخ ىلعا وصقل

 ةليلق عضاوم 2 هيذتلا 3ك هلوق نع اهم

 دارأ نأو بصغلا بانك ىف هلوق اسبنم ع 0 30

 لايقتس

 بصاخلا م ممم او خصل لأ علق ب وثلا بحاص

 5 حص هيلا وهو ريجت ال لبقو ربحا

 ماق هنم لمغلاو فورعم ءىتلا # أيق ا

 ءاثلاو نيملا باب ىف ىرهز ألا لاق . دما

 مقياو مق مق فار ءالا نإ لق ةثلثلا

 اذا كلذ لك عا عاهد عشب عئأو عقب اذإ كالا ع ع 2 ماهو مث رثأو مه

 اذه ثيالا يورو يرهزألا لاق ءاق

 ءاق اذا قوف نم ةانثملا ءانلإ مت فرحلا

 ةئلثللب وه امأ أطخ اذهو يرهزألا لق

 بحاصلقو . ىرهزالامالك اذه ريغ ال

 تاو ًامتمت ةانثملاءاتلاو نيعلا بابيف يم لا
 ىف لاق مث دي رد نبأ نع امهالك مثك ءاق

 ريس قع هسععل كب ىلع تست ةثلثلاو نيمعلا باب |

 تععتو 000 اممثو اعث نيعلا

 لاقو . اهلثم ام اهرم كب عئا نيملأ حتنب



 حبق

 مئأو مدقت دقو ءاوس عئو عت ديردنبأ

 8 لعأ ىلاعت هَللاوقفدلا ٠ ءقلا

 هاما حيرملا ىرقوتحا لال 00 ةدسلا حيبقلا ىرهوإلا لق «حيقإ#

 » معيش و 5 حيو

 نيلا مكلا بحاص لق 4 نبق

 ممجلاو نيق مناص لك لسيقو دادحلا
 انيق راصانيقو ةنايق نيقيناة ون ويقو نايقأ

 ءانالا ناقواهاوسوارامع انيق ةديدخل | ناقو

 ةنب زا ناولأ, ني نتلا نيةتلاودحا صا ديقهنيقي

 ةأرملا تناقو نيزت ناتقاو لجرلا نيقتو

 تبنلا نبقتو اهتني ؤ اهتنيقو انيق اهسنق

 نوكت ةينفملا ةمألا ةنيقلاو نسح ناتفاو

 ١ اولاق اعرو نيزت تناك اهمال نيزتلا نم

 ةفيقلالب ةوةنيقل اج رل نمسايللاب ني زتملل

 رد و كب ءةملقم رك أ تند ةسغ مم م الإ

 ىهلبقو ربالاةنيقلاو.نايق ممجلاو كيعلا

 ىف ليقو هيلأ ربظلا رثف نم ةرش ىلد

 ىه ليقو نيكرولا نيب ام ىهو نطآلا

 بحاص مالك ر خا اذه كاااده يلا ةمزملا

 فاق /ا١ ١

 يرهزالا روصنموبأ م امال لاقو . محلا

 ةنيقلاو نيقلا ثيللأ لاق ةغللا بام 2
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 | ٌ هه ىإ ارنخ سه دلإا 01
 انلا ماوعو ثيللا 3 مه 11 لاك , هم اهلا كيعأ 0!

 1 ال لاق . ةيناملا ةنيقلا نولوقي

 ةعانص ءاننلا ناك اذإ ةنيق ةينغفل لق

 رئارخلا نود ءامالا لع نم كلذو اهل

 ءالا نبا نع باعث لاقو

 مدخت ةيراخلا ةنيقلاوةينغملاةنيقلاو ةظشاملا

 ةنيقلا ىلارع

 لاقو . ىرهزالا مالك رخآ اذه بسح

 ةيننم ةمالا ةنيقلا هحاحص ىف ىرهوملا

 تناك

 نبق برعلا دنع دبع لك ورسم وبأ

 ةنيقلا نظي :سا

 رخآ اذه كلذك وه سيلو ةصاخ ةينغاأ

 نبثلا سراف نبا لاقو . ىرهوجلا مالك

 ىهست ةماعلاو لاق ةمالاو هنبعلا ةئيقلاو
 راونالاعلاط» بحاص لاقو .ةئيقلا ةينذل

 لاق . نايقاا م.جلاو ةينغم ريغ وأ

 دلا ضعبو ةئيق ةمألاو

 اضأو 5 اه ةئيقلاو ةيننملا ةنيقلا

 8# ةطشاملا

 عضاوم ا ءاسأ ىف لصف

 ا ركب ص داوسلا دحف #«ةيسداقلا#

 ءايلا فيدشتو نيتلءرملا نيسلاو لادلا

 ابليبو نيسلحرم وحل ةفوكلا نيبو اوني

 م لحارع سس 5 2 دادنب نيو ا

 يزملا هللا بانك ىف رركذملا«فاقؤلع

 ايئدلب طيحم لبج وه نورسشملا لان



 سيقوبأ هايف ١1

 ليلطعا نع ملاطملا يف اماكح رصتلا | نيرسفملا رثك أ نع ىدحاولا هلقن اهلك
 فرصلا كرو ثنأتلا شو ىرأو

 روبمجلا هلاك ىذلا وهو هتمدق ام راهللاو

 ى ركبلا ديبعىأ نع ملاطملا بحاص هلقنو

 2 ناقل ىلع ىلأ نعو

 ركذ 4 هلك هللا لور مأ ربت

 ءارو نم وهو دجريز نم وه اولاقو لاق
 هئارو نم سلا بيثق ىنذلا باجملا

 لوق اذهو لاف ةماظ اعني امو ةنس ةريسمب

 كاحضلاو ةمركعو ةديرب نباو لئاقم

 نع ءازوجلا ينأو ءاطع ةيأورو دهاجمو

 اهدحأ :لاوقأ ةثالث همضو» ىف ىرز الإ | كوالا | ذسه ىلع هارقلا لاق . سابع نبأ
 ةكمب هنأ ىناثلاو « ةغبا راد ىف ةكمب هنأ | فاق ىف بارعالا ربظي نأ بجي ناك
 فاقلا لماو لاق ءاجبب سيلو مس هنال

 رعاشلا لاق 3 ةيمأ نم توذ امدحو

 ظ فاقةدانق لاقوهفاقتلاقىنق اذ تلق#

| 

 هنأ ثلاثلاو « رذ ىنأ بعش يف عب

  حصأ ثلاثا اذه تلق . ءاوبالاب

 ىف ةروكذم ةيلقلا نداعملا # لبق )ع

 بمل_ىلا م ندا ا
 و ىو ب ١ لا - 2

 فاقاب فاق دهاجم لاقو نآرقلا ءامسأ نم مسا
 ركو نيتدوتنملا ةدحوملا ءابلاو .ةغلا لعأ ب بعذم اذهو ةروسلا ةدفا

 4 ْح ل ةيدحأت نم مسصو# وعو امص دعب ةروسلا تحتتفا ح جاجزلاو 5 ةهدمم هول 1 ! لاق

 ةيرق ءارلا ناكل و ءانقلا مضب عرتلاو ون ءاجحملا فورحب اهريغ تف كب
 جاجزلاومأ رفلاوكحو ( رلاو © لأ« ن) ةكلع ناب ةعماح هايدو عرزو لك تاد 0 ءاد هأ امض تاذ

 ا

 عقدا نم لحارمعبرأ وحن ىلع ةنيدماو | فاق ىنمم اولاق ةسنالا لهأ نم ًاموق نأ
 ا وديتحاو نثك وه هىغت وأ رءألا ىذق

 فرش لأمعت لا هدأز #* سيقوبأ ع 2ند 2

 «فاق تلاق ىفق اهل تاق# رعاشلا لوقب
 طيسولا نم ةليقلااةتسا باب ف رو ذم

 وهو ءايلأ حقفو فاقلا مهب وه ةضوزلاو ١ 2 يدحاولا مالك ده نآ تلاق هانعم

 ىرهوجلا كح ةكمسفنب فورعملا لبجلا | ةباطتسالا باب يف ةروك ذم 4 ءابق ع
 رج سصعأأ نيلوق كذب هتيهسلا بيع ف ءابلافيفيو فاق مل وه بذيملا نم

 لجر هني يدب ضم ند لوأ نأ اهنم | هله فورصصم نوم رث دع وهو دللبو 5 00 ا ح 9

 | بحاص كد و.ةراوبشملا ةحيتقلاةغللا يه
 كعيضص أاؤ سبقوا أ هل لاق جحذم نم

 فيعض ىنأثلاو سيبق ابأ ىمس ءانبلا ىف | ىعو ىرخأ ةخل هيف هريغو راوثالا ملاطم



 سدقلا

 قرزالا ديلولا وبأ لاق . هتكرتق طلغ وأ
 امهدحأ نالبجلا امه ةكب نايثخالا
 اذصلا ىلع فر شلل ليجلا وهو سيق وبأ

 ىمسي ناكو ةمدنلا ىلا ديوسلا ىلا
 ناك دوسالا رجملا نال نيمأألا ةيلهاجلا
 قرزالا لاق . نافوطلا ماع هيف اعدوتسم

 كم لهأ نم ه معلا لمأ ضع نع ىغلبو

 الحر نال سبق بأ ىعس اما لاق هنأ

 دعص الف هيف ىب سيبقوب أ هل لاقي نأك

 لاقيو سيبق ابأ ليجلا ىمس ءائبلاب هيف

 سبتقا لاقيو لاق دايأ نم لجرلا ناك
 لوقلاوسيبقاب أ ىمسف دوسالا رجطلا هم

 لاق . ةكم لهأ دنع اههربشأ لوألا

 ىلاعت هللا هعضو لج

 امأو . سيق وبأ تدام ني> ضرالا
 لاي ىذلا ليجلا ورق رخخآلا بشخالا

 لوأ دهام

 فرعالاةياهاجلا يف ى مسن ناكو رهحالا هل

 اعو نامتسك اع ف هلأ ىو
 ىلعو نامق.م# ىلع فرشلا | لبجلا وخز

 « ريبزلا نب هللادبع رود

 سدتقملا تاب وهفاقلا رغب سدي

 ممملا متعب لأ لاقي قرش لاعت هلأ دداز

 فهو لاك رسل 2 بشاقلا لاحدسأو 3 ادلا كو فاتلا ناكماو

 ةددشملالادلا حتفوف املا متفو ملأب ىبصب

 ناثرو+ ل ناك

 فقعو دا سده تنإ هحادص 1

 ُْى ىرقهوجلا 0

 ليلا

 ىبدقمو ىدللاثم ىمسدقم هيلا ةيسنلاو

 تبوثناداولا قريشاك هسقلا ؤرما لاق
 سدقلاو سدقلاو ايدو عي ان ىسقملا ا

 نرف

 ةريفح ةنحال ليقدنمو ردصمو مسأ روطلا | ُث

 ضرالاو ريبطتلا سدقنلاو . سدقلا

 . ىردوجلا مالك اذه ةربطملا ةسقملا
 تيبلا ةرقبلاةروس لوأ ىف ىدحأولا لاقو

 لاقو لآق

 الق فيفختلابىميسدقملا تيب امأ و ىلعوب أ
 ناف اناكم وأ ردصم نوكب نأ اما واخي

 ربطملا فيئختلاب ىنأي سدقملا

 هيلأ ) يلاعت هلوقك ناك ًاردصم ناك
 اناكمناكناو رداصملا نمهوعكو( كمر“
 وأ ةرامطلا هيف لمج ىذلا ناكملا تيب ىنمملاف

 هئالخأ ىبعم ىلع هريبطتو ةراهطلا نأكم ثدب

 لعى أ لوقىهتنا ابنمددأعب و مانصألا
 ل

 روطلاناكملا يأس دقملا تيبلاجاجزلا لاقو

 ريطب يذلا ناكملا نأ سدقللا تيوأ

 هذ ام |

 سدقملا تببو سدقملا تيبلا هريغ لاقو

 ىلع ةيناثلاو ةفيعلا ىلع ىلوالا نانا
 1 ظيلاسملا تسارع 1[ 6 0

 ىو 2: ةرابص) ةتفص يلا فوصوملا هئاضأ

 . ىدحأوا ادو بوثذلا ن نم 4

 2 ممادلا دوعدسم

10 000 
 هل لاقيو دج لهأ تاقيم # نرق ا

 بلاعثلا نرقو مملا حتقب كزانملا نرق

 كالذكو هريغو ملاطملا بحاص هلق اذك |
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 لصأو لاق نورخآو ضايع ىضاقلا لق
 ليج نم مطقنا اريغصالبج ناك هنأ نرقلا
 ال ءارلا ناكساو فاقلا مستفب وه رييك
 لهأو ثيردحلا ةاور نيب اذه ىف فالخ
 معريغو رابخالا باحصأو ءابتثلاو ةغالا

 حزق

 ف حاحصلا يبحاص ىرهوجلا ل اوطلغو

 اسوأ نإ هلوق ىفو ءأ رل حقب هنأ هلوق

 هيلا بوسنم هنع ىلاعت هللا ىضر ىبرثلا

 اذه نأ دحأ لكل روهشملا باوصلا نآف
 ىضر ينردقلا اسوأ نأو ءارلا نكاس
 متفلاب نرق ىلإ بوسنم هنع ىلاعت هلل

 دقو ةفورصملا ةايبقلا دا رد نم نطب

 ءاحلا يف تيقاوملا مظن ف رش تمدق

 هنوكي دييقتلا امأو ةفيللا يذ 5 ذ دنع

 ىحراش ضعب نأ ىعفارلا ركن ةلزانملا نرق

 | طوبهيف امهدحأ نانثا نرق لق رصتخما
 عافترا ىلع رخالاو لزانملا نرق هل لاقي

 ب رفل هو همم يبرقلاب ب لإ <« تاء اهالكو
 يد 39

 ىازأا حتقو فاقلا م 5 حرق »

 20 ٠ ةفلدزملاب فو رمه ليج ةلبملا ١ البو

 رحنلا 9 حبسا كفي ءاعدلإ هيلع جاجحلا

 نم ةئاوطسا | حرت ىلعو يف يفرز 2! لد .ىيإ |

 نورشعو ةعيرأ اهريودت 5 ةهرودم ةراجح

 ناعقبق

 ًاعارذ رشع انثا ءامسلا ىف اطوطو اعاوذ

 ىضد ةجرد نورشعو سة اهيفو

 9 اب دلع دقوي ناك ةعقأ ره ةيشخ ىلع إ

 ةفلدؤملا هليل عمشل كلاب ديشرلا نوره ةفالخ

 فكصبو بطلاب دقوي كلذ لبق ناكو

 اهؤوض لصي رابك حسباصمي دقوي نوره
 9 راغص حييباصم مث ًاديعإ اناكم

 ةيحضالا باب ىف ةروك ذم (نيوزذإل
 واولا رسكو فاقلا حتت ىه ةضورلا نم

 ىعو هريغو ىلاممسلا اهديق اذكو

 00 ناسا رت ةفورعمةريبك ةذيدم

 ءاسلاب 5 5 هاشم ا

 ىف ةضورلا ىف روك دم «ناءةيءنإ#

 وه ةكم لوخد لوأ ىف جحلا باتك

 اهدعبو نيملا حتفو ىلوالا فاقلا مصب

 ةيناثلا فاقلا رسكو ةنك است حن نم ةانثم

 سيقىلال لبا فورعملا ةكم لبج وهو
 يعد قحسإ نب كرا يرق لق

 ةعقعقأ نامقيمق

 اهريغو مرج تاننقا نيح دنع مولا

 رخآ عضوم ىف قحسا نبا لقو . كانه
 ةكم ءاج 11 ثلاغلا اعين نال كلذب يمس

 اهب ل بالا رخو ابلهأو ةيعكل !'هماركا ةيذب |

 8 كالدب :١ ينسف نامقيمق ف ةحالس ناك |
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 0 0 مهو# د و

 ديش تادابشلا ىف

 هنأ رخآو ضيبأ اشيك ق رس هنأ دهاش
 ءايلإب اشيك وه اذكه دوسأ اديك قرس

 أسيك مهضعب هعحصوة.جمملا نيشلاوةدحوملا

 لآق نكا فاتيال مكللاو ةلمرملاو ةانثملاب

 بحاص ةلجاهذه ركذ نرقأ ًاثيك مالا
 « لماشلا

 نم ةذوخأم ةباتكلا اولق ا« بتك ع

 تبتكسو عمجلاو ملا وهو بتكلا

 تيتكو هاكولب اهسأر تميض ةيرقلا

 ديعلا ةباتكو هفورح كمضل باتكلا

 ليو ىفارلا لآق .م ىلا م مضا

 امو ةلجؤم اهنال باتكلاب قثوت اهنال

 لجالا هلخدي
 اهمالتا دقاعملا سايق نع ج راخ ةباتكلا

 نيضوعلا نال ديعلاو ديسلا نيب ةيراج

 -* ب يم ااسك همام
 دمععو ةعا امل قا عمل

 را نيب ددرتم بتاكملا نال ديسلانم

 قيضن قيطني الو رخلاك لقتسي ال ديعلاو

 حم ََُ أهيلإ كتعد ةجاحلا نكما ديعلا

 هذه ىف اهبباكحأ تحت .جاوإ

 بكي بنتك لاش ةالغا له هالاق . تكلا 1

 باتكللاو .رداصمةئالث اتكوقبا كرامتك

0 

 4 دقو ه4سأم
 و 0-7

0 

 بوتكملل مسأ نيؤئصملا جولطصا ف

 ردصلاب لوعقملا ةيمسلا باينم وهو ازاع

 موحالط_دأ ف بانك لاو : ريثك وهو

 ى مو عاونالا كلت عاونال مم هال سنجلاك

 ًاياوبأ ل امش ةراسيطلا باع 3 ودب اوبالأ

 ءوضولا باب 0 ْ هأدملا بأبي شل هل بأ

 هات 1, مصل بك باد 5 | مجو . أهر معو

 3 اماكسا زوجيو

 ممتفب ةرثكلا ةنالا لهأ لاق (رثك )ج

 مكيف يدر ل ةغل اهيفوتلالا ضيقن فكلا

 ف ءاثلأ مغ لإ فاكلإ رثك دقو فاكلا
 : *ى

 هترئاكد ان نوريثكو ريثك مرو منك |

 ةرثكلا قه دلع تدز ىأ هنترثكق

 ةنم ترثك أىأ ءىشلا نمت ريدة ساو

 | رثك ددعو ىعع رئاكتلاو ةرئاكم لاو

 رك هريغ لاع رثكتسي نالفو ريثك

 | ناكساو اهرسكو فاكلا مب
 و2

 لدقلا ىلع ىلاعت + هلل دجلا لات ريك( اقوشت اهريغ ىف لمتحي الام ابيف ع رشلا

 ضارقلا ضوعب لولا لمتحا اكقتملا ىلا
 | بهرغ لو فو ةنس ىو هلا ةلامملا لمحو

 راثكلاو

 اج ىذلا رب

 لاو لقلاو رثكلاو

 ذل رتكلاو رثكلا نك لل



 بذكر

 ىضر ىفاشلا مامالا اه رد ةرايعلا ادهم انيبت ىلا مث و 4ل اسبسّشامركأ ةو 0 دما

 فنك ننس

 برش نم لَ أ بلع درت + كي

 جلشلا م ن ًاضايب 55 أ ّادبأ امك الل هةنمه

 أ نأ و ميركلا هللا لأن لسملا ن , ىلحأو
 ني نيل وانئامحأ رثاسو نما: يسب

 هلق انك ءاثلاو فاكلا مستني رثكلاو

 بيرغلاوةقالاو ثيدحلا لهأ نم ريهاجلا

 وه لاسقق ةرهمجلا ىف ديردنبا مهفلاخو

 رامج وهو موق امحتفو لاق ءاثلا ناكساب

 ىرهوجلالاقو. روهمجلا هلق اذك لخنلا

 ىأ لخنلا رثكأ دق لاقيو هعلط لاقيو
 الكا لوسر لاق ثيدحلا ىفو . ملطأ

 ابتح ابيف لفشي ال لبا بحاص نم ام »

 4 تناك ام رثك أ ةمايقا موي ثداجالا

 بذا نم ةيراملا باب لوأ ف هركذ

 ىفو . ملسم حيحصيف هانطاض اذكه

 ةشاثملا ءاثلاب تناك ام رثك أ بذهلا

 هتطبض أذباق ةدحوملا ءأ الاب فنحصل كو

 رع ف كلم ددع رثكأ دانعم ليق

 كاك م رفوأ ع يحصلا قتاياو ف ءاجو

 * ملعأ يلام لاو

 قع ةروعلا رص ف كت ةروعلا ركس ىف هلوق فك

 دعبو فكل حتفو هاتلا , - وه اهايلح

 ا ءاف م ةددشم ةروسكم هن هنلدد ءاث فاكلا

 هذهوانيخم اظيلغىا انيثك هديت ةأئعمو

 1 ىف فلتخا نكس هنع يلاعت
 ىف لماحلاو هفقيلمت يف دماح وبأ خيشلا

 فئكت اهدحأ هجوأ ةثالث هيف ديرجتلا

 بحاص هركذ اك ءاقاهدعبو ةئلثملا ءاثااب

 فتكت ىلاثلاو هيبنتلا يفو هيف ب ذهل

 لق فاكلا دعب قوف نم ةانثملا ءانلاب

 دنعلحشي ال يح اهرأ زأ دتمت اهنأ دارأو

 ثااثلاو امتروع ودبتف دوجسلاو عركرلا
 هأث ءاثلا فعبو فاكلا دم ءانب تفكت

 اهيلع اهرازأ عمجت اهنا هانعمو لاق ةانثم

 هجوالا هذه ىكحو ىجلا وهتفكلان نأ

 م ًاضيأ ىفاشلا 1 ظنا طبض ىف ةثالثلا

 0 علا بحاسص لق . نايبلا

 ظيلغلا اضيأ وهو ريثكلا فاثكلاو
 فدك ءىث لك نم فنللا عارعملاو ند شا ا مافن مارت او

 © هظلغو هرثك هنثكو نيكو ةفاثك

 باب ىف ةروك ذملا ةردكلا ة(ردك ع

 نه ءىش ىلع سيلو ردك ٠١ ىه ضيحلا
 مدقت دقو ةفيعدلاو ةيوفلا ءامدلا ناولا

 هةرتصلا دنع ءانلاو داصلا ل دف ٍِق اهئايب

 مدكلا يرهوجلا لق ( مدك ١)
 ةمالكل همدكمح دقو معلا ىلدأب ضعلا

 عةمدكتو

 ةقيقح يدحاولا مامالا لاق «بذك »ع



 . بذك

 وهام فالذي ءىشلا نع رابخالا بذكلا

 بذكي سل اما بدكلا ظفل راعتسي دقودب

 ١ لاقي تكمل

 بوذكو باكو 00 < بذكي بذك

 روهجلا بهذمو انبهذم تلق نابذيكو
 فالغي ءىثلا نع رابخالا بذكلا نأ

 70 وأ دع ربخأ ءاوس 4 وه ام

 ثيداحالا ىفو . ةيدمعلاةلزكمم لا تطرئشأو

 « اديعتم لع بذك نب ١ ةحيحصلا
 ىف نوكي بذكلا نأ ىلع لدي اذهو

 بذكلانأ لعاو.هريغو ًادمع ثيداحألا

 هع ربخأ ال نلاخلا ريللا ىلع قاطي

 ميضمب ركنأو البقتسم وأ 3 ًايضاف

 ىفف . أطخ اذهو ليقتسملا ىف هلمتسا

 بطال ًادبع نأ رباج نع ملسم حييحص
 ا ناهديلشا لوسواب لاق أب ًاطاح كش ءاح

 | ثب ذك يك هلا لوسر لاةق رانلا بطاح

 ىفو . ةيبيدحلاو ًاردب دهش هلاف اهلخدي ال

 هللا ىلع

 ةروس ريسفت رخآ ىف ىراخبلا حيحص

 ف اهنع للاعت هللا ىضر ةشئاع نع رونلا

 هللالوسرإب لاقف دعس ماقف كفالا ثبدح

 ا ماقو مهتانعأ برضأ نأ ىف ىل نذنإ

 5 رىذو تبذك لاقف جزا نم لحر

 3 ىلا رث م( ىلاعت هلوق هلمو ٠ ثيدحلا

 ذل زرك

 ذلا مماوخال .نولوقي اوقفان نيذلا
 قا را( باكل لأ “اورغك

 كوسا ةللاز ] « ( نوبذاكل نيتفانملا نأ كيش هللاو ] ةأنأأ

 نع فشك ن٠ ثيدحلا يف 4و ٍٍه
 باب ىف هذ ايندلا بوك نه ةبك راسم

 فاكلا مضب ةب ركسلا,بذدبملا نم ضرقلا

 فاككلا مضب برك اهعمجو ءارلا نوكسو

 بركلا كلذكو سغنلاب ذخأي ىذلا مغلا
 ملأ هب اك هنم لوقت برضلا نزو ىلع
 ىنأثلا بابلا ىف هلوقو . هيياع دتشا اذأ

 ضرالا بلقت ةضورلا ىف ةقاملا نم
 فيفضتو فاكللا رسكب اهباركو ىحاسملاب
 اذا ضرالا تبرك ةغالا لهأ لاق ءارلا

 « ثرحلا ابق |
 سلا باب ىف بذهملا ىف هلوق زرك

 ىلعألا ةفلتخلا ىناوألا ىف ماسلا ىفو
 زاركلاو .ةرانملاو قيربالك لفسألاو
 ءاز اهدبو فاكلا مب زا ركلا ناهجو
 ياذ مث فلأ مث ةففخع ةلمبم

 5 رعأيردأ الل دب ردنبأ لاقو . 5

 5 ع !1 ومقلسا 1 اويلكت دق مسهنأ

 هو
2 

 . ةروراقلا

٠ 
 رخش مأ

 © نأ جا

 ( تاغللأ رماممالا بذيت ؟ج 6 م



 غرك 01

 مضب وه فورعم ىمركلا «سو »
 أ حصفأ مشلا نادال اهرسكو فاكلا

 رعسك ايو 5 ا
 وسع د م وه ىرهوجلا لق

 ا هايدي عنب ىم ا ىماو ةمهجو

 نءناك ام لك يف تيكسلانبا امه _يذزاتخا
 ىرارسلاك ًاددشم هدرتم ليبقلا اذه

 ىف كلذ مدقت دقو ىراوعلاو ىلاخبلاو

 ةدحاو ةسا ركلاو ىرهوجلا لاق . اهباوبأ
 . سيراركلاو ساركلا

 ىعع باعكلا ةعانصوف ساحنلا

 بتكلا

 مد مهطوق نم ضءبب هضع ىصلملا

 ةمأ اركلا ىن

 لاقدب بارعلا علا تقصلأ اذا سركم
 ساو 5ك ن ٠ ةذوخأم 2 ليلغنا لاقو

 ديلتيف ءىش كعب مث لوبت نأ جد معلا

 ,<لإ اضأ هركشتا هلت لا
 يم رخل لصأ 8 ركس هم اف ىدروألا تيا

 ملع اهيف نوكي ةقيحسلل ليق هنيو ملعلا

 © ةسارك

 ىرهزالا روصنموبأ مامالا لاقععرك
 نم عاركسلا ثيللا لاق ىللاعت هللا همحر
 م باودلا نمو ةيكرلا نود ام نانالا

 وهو عارك هذه لاقيو ابوك. نود
 هنرط ءىش لك عاكو لق فيظولا

 ثيللا لق . ابهئيحان ضرالا عاركو

 اذا حالسلاو ليطلا ميج مسا عاركلاو

 ا رفعج وبأ لاقو

 قرولاو ضب ىلا اهضعب مومضملا ب

 شع

 © است ليلا عاركلاو حالسلا مم ركذ

 ىلاعت هللا ءامسأ نم ميركلا مك »

 هانعميقو .اشرالا ىف نيمرحلا ماما هك ذ |

 ونمل|ليقو .لضتملا هانم 1 لاوقأ ةثالث

 ثيدحلافو.مرك سيفن لكو ىلعلا ليقو

 ةمركتلا« هنذاب الإ هتم كد ىلع ساه الو |

 ىو فالخ الب ءارلا سكر ءاتلإ حتفب

 ةداسو وأشرف نم ناسنالا هي صن م

 ىضاَدلا لاق روهشملا وه اذه اهرمتنو

 ه ةدئاملا ىه ليقو بيطلاوبأ

 بسك ةذالا لهأ لاق « بك »

 نالفر هبسك او ءىشلا بسك لاقي عمجلا 0

 ةرفغملا لثم ةيسكملابيطو يبدكلا بيط

 بسكو فاكلا ركب ةيسكلا بيطو

 لاقي نيلومنم ىلا ىدعتي الام لجرلا |
 كي 2200

 نالث سا سنو أم ةممسأ | هلمثت ةدل ق ٍ

 بساوكلاو بكلا فلكت ىأ
 ءايمسم ف ءامج 1[ ٠ 9 4 أ
 ناحسا وفقاكلا صن بتضلاو حراوجلا

 أ 0 1

 يف هوركذ دقو نهدلا ةراصع وه نيسأ!

 عيب بإب لوأ يف هلوق شثكإل ١

 دوصقملا نال بذيل : م راعلاو ل الإ
 ل3 بناكوذ نم راعاز لوص 2:

 00 حفلت ىذلا شكلا وه لاخفلا نمإ

 ديدشلو فاكلا مصضب شك ثكللا . ثاثالا

 ع هلأ ضعب هيض انك ةمدملما نيشلا



 بعل 1١6

 ظافلأ حرش هباتك ىف لاقو بيذبتلا ىف | نباو بذهملا ظانلأ ىف نيقنصملا ءالضفلا
 ىهتنمفنائئانلا ناقعلا امهىباملا رصتغ فاكلاحشب ه ريغ هركذو اهريغو شيطاب

 مدقلا ةنعي نع نائئان امو مدقلا عمم قاسلا * ىف رعب سيلو

 اولسغ) ىلاهتو كرايتهللالوق ة«بسكك )ع
 اوحسماو قفارملا ىلا ميديأو مم مهوجو

 لآق ( نيعكلا ىلا ملجرأو مس فوؤرب

 بت فهم ق ىرهزالا رو صتموأ مامالا

 ىعئاشلاو ىععصلا لوق اذهولاقابت ريسإو

 قطيسولا هب ناك ىف ىدحاولا مامالا لاقو

 فالتخاو يرهز ألا هركذام ضعب ريسفتلا

 الو لاق مث مدقت اك ىعمصأألا نع ةياورلا

 ريظيف بمكلانإ لوقي نملوق ىلع جرعي
 رابخالاو ةشالا نع جراخ هنا مدقلا

 رك وبأو ورع وأو ربثك نبا أرق ةئالا

 ىشعالاو اطنخ مكلجرأوةزمو مصاع نع

 راو هذا ملاطم بحاص لاق .سانلاعامج جاو

 قاسلا قرط اظع امو نابك ل جر لك ف

 ىبأو ىعيصأالا لوق اذه مدقلا قتلم دنع

 ا رثو٠ صقنح لثم بعنلاب ب ىنأ نع

 مكلجرأو رماعزب| مقانو يئاسكل لاو يوقع

 ىلاعت د هلو ىل اد ريرصأ عنا ةءارقى عوأسصت

 ءانلعلا روهمج بهذمو انيهذم تلق ديز | ىنمي ىنعي لجرأو أرقي ىفاشلا ناكو اولسغاف
 سانلا فلتخاو ىرهزالا لاق . ماللا حتتفب نائتانلاناظملاةب آلا يف نيبمكلاب دارملا نأ
 ىحي نب دما رباج نبا لاسو نيكلا ف انباحصأ حو .مدقلاو قاسلا لصفم دنع

 مس و» بمكلا نأ قسما نإ دقه نع

 نأب ًاداهشنسأ مدقلا رهظ ىلع كارشلا

 ىواحلا بحاص لاق . نهلا لهأ ةغل كلذ 1 انآ تعا

2 106 00 0 !1 
 ٍفأ هلحرو ىلا باعت اهوأق لامعحلا نع

 هيلع ةبايسلا عضوف هل امد أمم لصتملا

 ىنارعالا نباو لضفملا لوق اذه لق من

 انباحص|ن مي ريبزلا ْشادبعىلأ نعوكحو | ورمعىأ لوق اذهلاقو نيمجنملاىلا أموأو

 دم هلقام برعلا ةفا ىف نيبفكلا نأ | , باصأ دق لكو الا ءالملا نبا
 ركذأو عرشلاب ىعئاشلا هنع لدع اأو قوففرشأ ناسنالا بمك ثيللا لقو
 . 5 ام بكلا لب اراقو كلذ انباحصأ رئاس ىعمصالا نع د ع وبأ لقو ةقسر

 نفث ةغلا ام اعرش ةرمصو ةغأ يفاشلا ةعصو 1 | «نيمدقلاو احم نائنانلا ناقملا ناسكلا

 ىكحم وهف لقتلا امأف اقاقتشاو القت نيهجو مدقلا يظ ىف هلا سانلا لوق ركنأو

 الل ةعيبرو رضم اهلك رازنو شير نع ىرهزالا هركذ ام اذه ىنفاشلا لوق وهو



 بمك ك1

 مسا بتكلا نأ مهعبج ناسل فاتخي
 نأب ىلوأ ْحو مد دلقلاو قاسلا سب 'ىلانلا

 ايس يا : ١ لي
 لعا ْن م ماك 21ق 01 | م مهلا ام نوك

 أو . لزن مهماسلب آفا نأل نيلا

 ةدل ىف ةنل لا نأ وهف قاقتشالا

 كالذلو الهو رادتسا امل مسا ارلك ب رعلا
 رادتساو الع اذا ةيراجلا ىدث بمك اولاق

 اهولعو اهمارأ تسال ةبكأ ةيعكلا تيمسو

 مسالا اذه قحتسيف مدقلاب لصتي سيلو
 هترادتساو هولعل ىفقاشلا هفصوام الإ

 امأو . ًاقاقتشأو القث ةغالا هيضتقت ام اذهف

 امأ لالدتساو صن نيبجو نف َع رشا

 ىكر قردقتا ديع.س يبأ ثيدغ صنلا

 ةرزا لاق قالو ىنلا نأ هنع ىلاعت ها

 هندي اهف جرح الو قاسلا فصن ريل ملسملا
 كلذ نم

 ميلس نب رباجل ةياليَم لاقو . رانلا يف وهف

 تبا ناف قاسلا فصن ىلا كرازا مفرا

 نيثيدحلا نيذه صن لدف نيبعكلا ىلاف

 ام ال قاسلا لفسأ نم نيسكلا نأ ىلع
 لج رأو)ىلاعتهلوقبفلالدتسالا امأوهولاق

 ظفلب لجرالا ركذ ام ( نيبمكلا ىلا

 ملو ةينثتلا ظفلب نيببكلا ركذو عمجلا

 قئارملا يف ركذ اك ممجلا ظفاب هن

 لجررك ىلاةمجار ةينثتلان وك نأ ىضنقا

 ع

 لفسأ نك مق نيصكلا تبو

 فنك

 نوكيالو نابمكس لجر لك ىف نوكين
 نيب ريدتسلا نم يبفاشلا هفصو ايف الا
 1 + < .لاتأو !اعر نتكأو "| كه!

 احر لكف مان ودب ةرفاق م ع ومدقلاو كاسلا !
 0 ام | ع سلا

 كدا دام هوك ذام اذه دحاوب را

 ماركا تيبلا ةملظعملا ةرعكلأو هيف

 0 مارخلا تيبلا يرهزالا مامالا

 هعافترال ةبنك ىمس فاكلا حتي

 وبف برملأ دنع مفترم تبي لكو هعبرنو
 دييع وبأ لاق ىرهزألا لاق ٠ ةبكك

 بمكو اهيدث بمك ىلا ةيراجلا بعاكلا

 بع' وكلا ممجلاو فيغختلاو ديدشتلاب

 5 ىلعأ كيعسوبأ لاق ىرهزألا لاق

 © هدج ىلعأ ىأ ةبنك ىلاعت

 ىرهزالاروصنموب أمامالا لاق ير فك
 رفكلا لصأ رصتخلا ظانلأ حرش ىف

 ركس هلال رفاك ليال لاي رغلاو ةيطغتلا |
 اعرد سبل يذلل لاسقيو هتماظب ءايشالا

 رثك نالفو اهرعس هلال رفك بوث اهقوفو

 لاقو لاق . اهركشي ملو اهركس اذا ةممالا

 رفك عاونأ ةعبرأ رفكلا ءاساملا ضعب

 رفكو دانع رقكو دوحج رفكو ركنا |

 لامت لا قل نم ةعبر كيإ هدهو قات |

 هع هل رففب ل اهتم دحاوب |

 ن“ هه هريغو طيس ,ولاىف ركك دقات نك)ا

 مل لاب ا لما لاعتسا 4 ملا بقك
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 وهو ةناكلا بهذم اذه نولوقيف ماللاو
 بهذم اذه اما نولوقيو ةفاكلا لوق

 كذب غدار رهو هاك نوفيضيَف ءاماعلا ةفاك

 نب بيلا اهلمعتسا نم رثك أو عيجل
 لهأدنع طلغ اذهو ىلاعت هللا همحر ةتابن

 ةفاضع ةفاك لامتسا زوي الف'ةغلل او ودنلا

 الاح الإ لمعتست الو ماللاو فا الاب الو

 سانلا لوقو ةفاك ءاءلملا بهذم اذه لايف

 هللا لاق اك لاخلا ىلع ةفاك بصنتق ةفاك

 ىلامتلاقو ( ةفاك ملسلا ىف !واخدا ) ىلامت

 متولتاقي اك ةفاك نيكرشملا اولئاقو)

 ىف ىدحاولا مامالا لاق ( ةفاك

 اهيهح هائمم ةقاك ءارثلا لاق 3 لا هده

 ريس ٌق

 /١١ نكلك
 يف ءانمم ( ةفاك لسلا ىف اولخدا ) ىلاعت
 ةفللا ىف ةفاك ىبعمو 86 هئارش عييمج

 1 دمك اي منهاو رججلا

 ىدمتلاومزاللا 1 فكف

 نم بوثلا عنع أمال صيمقلا ةفك هنمو

 هن أل فك ديلا فرطل ليقو راثقنالا
 فوةكملجرو ندبلا رئاس نع اهب فكي

 اهانعم ةفاكف رظني نأ نم هرصب فك
 امنال ةمماجلا ةل.جلل اممأ تراص مث ةعنام

 وسلا نا اش 51 ]عا انالف -

 . هءالك هتثا قرفتلاو ذوقشلا نم عن

 هانمم سأنلا نوفمكتي ةلاع ثيدحا ىفو أ

 ' لاقيالو ةعورمكالو ةركذم نوكتال ةفاكو

 ىلع تناك ناو امال تاذاك الو نيفاك

 لم ردصلا ا ليوأت ى اهناف ةلعاف ظفل

 اب لخدت ْ كليذلو ةيفاعلاو ةيقاعلا

 تارأاع مي فال واللاو فا الأ برعلا

 ثلا مالك اذه ًاعيمج اوماقو امم أوماق
 ل ىلع بوصنم ةفاك جاجزلا لاقو
 يفاملاو ةيقاملاك ةلعاف ىلع ردصم وهو

 هاج |! <
 ب الو يني نأ زوجي الو بنك اذا (6

 كالذكو ممل و 53 : ةماع مولتاق

 مالك ىعتأ نييودنلا بهدم أده ةصاخ

 | هلرق ىف اضيأ ىدحاولا لاقو . ىدحاولا

 ةفكو مهنولأسي شانلا ىلإ مهيديأ نودع

 فكوفاكلا رسكي هو ةقورعم نازيللا |
 مامالا لاق . ةثنؤ٠ هو ةفورع٠ ناسنالا

 ثنؤملاو ركذملا ىف ىناتسجسلا متاح أ

 ثنؤيو ركذي مهضعب لاقو .ةثنؤم فكلا

 © فورعم ريغ كالذو

 ريسفت ىف يدحأ ولا لاق

 ىلع ةنلكل|لاخد ا فلكتلا صةروسرخآ

 لاق ابيلا عاد ريغ نم ةقثملا ىهو كسفن

 2 فاك مه
59 

 ىرش فري صقن ةفص فاكمتملا ف

 ' ال هنال ملا
 ال م

 هب رمي لو هيلع بجي ملا
 دادحالا باب هلوق هن 01

5 

 مما الا ةيكلعلا نسخ فلكش نأ ةفاملا
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 اههجو رمال نأ اهيلع مرحيو بديملا نم



 ملك 114

 نوكلكلاف نوكسلكلا وهو مامدلاب

 ةح ودعم ةددشم مال م ةدودمم فاكب

 5 واو ةموس ضم ةيناث فاك مث اشي ا

 صضعب هطيضاُذ ذِكو هانطيض اذك نون م

 بذيملاظاثلأ ف نيفنصملا ءالضفلا ةع لأ

 فاكلا مضي نوكسلك هلصأو لاق هدئاوذو

 نوكلاودرولا لككلاو لاق ٠ ماللا نوكسو

 ةيمجعأ ةظنل ىهو درولا نول ىأ نوللا

 د هب رغم

 روسصتم وبأ مامالا لاق 4 ملك إذ
 ةنل ةءلكلاو فورعم م ءالكلا يره الا

 ةنل ف لاو 8 , زاجح غل ١ ةقكلاو ة ةيممك

 مقت ةملكلا يرهز هيلا لاق . مكلا مع

 دحاولا فرملا ىلع
 ن؛ ةقلوَ ةلمدأ ىلع عقو

 ءاجملا فورح نم
 فورح ةعاج ٠

 | اما ةديصق ىلع عشو ىعم تاوذ

 هتءلكىف رعاشلالاق لاقي اهرسأب ةبطخو

 هلل مالك نآرالاو لاق . ءةديصق ىف ىأ

 هللا مالكو تاكو هتملك و ىلامتدلا لك وىلاعت

 قوام ريغ وهو دعي الو دحي ال ىلاعت

 ًاواع نورتقملا لوقي امع ىلامتو هلا كرابت
206 

 . ىلاعت هللا هر ئرهزأألا هركذ ام اذه

 ليقو لولا مملعلا محلا بحاص لاقو

 داخل وهو هسأ ا كو ناك ام مالكلا

 ءالا وهو هسفنب ًاينتكم نكي ملام لوقلاو 0

 تاق نا ملعأ هيوبيس لاق . ةلمجلا نم

 اهب ىكحي نأ ىلع مالكلا يف تعقو اهأ

 , الوق ال ًامالك ناك امابب ىحيامأو
 نيب قرثلا ىلع ليادلا لدأ نمو لاق
 نأ ىلع سانلا عامجا لوقلاو مالكلا

 اولوقي ملو ىلا#ت هللا مالك نآرقلا اولوقي

 نسما وبأ لاق . ىلا_هت هللا لوق نآرقل هلأ
 دحاو لك ن 9 وعضيف ن ن اوفس وعلا دق مها 3

 نأ ىلع لدب امو رخآلا عضوم اهنم

 ةقيفللا ف ةيكرأملا لجلا وه مالكا
 : ريثك لوق

 امسعوس أف (لوخسسأ و مالك ت همس 5 نوفمست وأ

 ًادوجسو ّ ةزا اورخ

 جشت ال ةدحا ولا ةماكتلا نأ مولمذ
 اماو عماسلا بأ لق كالمتن الو نزع : الو

 لاق . لءو مالكلا

 هيلع نركي ام لقأ باب اذم م هي وييس
52-21 

 ند لاط ايف كلذ

 ةءاقو فطفلا فرح كالانه 8 رمذف لكلا 0 لكلا نسح ةمالكت ١ لجرلاشو اريك

 ريغو ماهغتسالا ة ٠ زو ءادتبالا مالو | نرجابتم اناك لاق 3 تيكسلا نبا لاق

 لك ىسإو دحاو فرح ىلع وه امت كلذ لانو. نالكش لقت الو نالكتي دي احبصأت

 ةظنللا ةملكلاو لاق ةماك كلذ نم ةدحاو ! 4 كيلكيو هملكت ىذلا كميلك ثيللا



 مك

 اببعجو ةيزاجح ثقؤتو ركذت ملك
 ةميميغ ةملكلا هو انكلا وه لاقي

 دارطأ ىلع انك اولوسقي لو ملك اهعمجو
 ينج نبا امأو . ةلعق مج يف لمف
 ةرسكك ماكو ةملك نولوقي ميك وسنب

 همك اا و ايكت لجرلا ماكتو رسكو

 ةمالكتو مالك لج روهقط 9 مالك

 حيصق مالكا ديج ىتافكو ةءالكتو
 مالكا ريثك ىنالك لجر بلعت لاقو

 . ةيناماك ىثالاو لق ةرثكلاب هنع ربمق

 هلك و٠ مالكوم ولك عمجاو حرجلا ملككلاو

 لاق

 | مولكم لجرو هحرج املك هفلكو اكة لاكي

 ١ مالكلاو رهرجلالقو. ىلك مججا وماكو
 ملكلاو ريثكلاو ليلقلا ىلع عقي سنج مسا

 مج هنال تاماك ثالث نم لقا نوكيال

 هي 1 عطس 3 لاق اذو ةقيل 8 وقم ل ام ةاك

 لقيإلو ة هيب رعلا نم م لكلا م 7 باب اذه

 ا_غإ ةيدلب ا حلا
 ناس كن رن سفن 3'زأ 5م 2 لا 3

 نوكيالاع ءاخل فرحلاو لمفلاو مسالا

 دحاولا ىلع مقي نأ نكميام كرو اممجالا

 ركب ةءاك ىه لوقت ميو لاق ةعاجلاو

 ١ تانل ثالث ابيف ءارقلا ىحو . فاكلا

 دكو دكا لشم ةدكو ةمأكو ةفاك

 أ ةتلك لاقي قروو قروؤز قروو دبكو

 ايبذكت هتبذك لشم امالكو يلكت

 لحلم

 هتب واجه تملاكو تاك وةك تءاكتواباذكو

 ةالصلا ثيدحلا فو. قيظنلا ىلاهكلاو

 هائمم سانلا مالك نع ءىث اهيف لحال |

 ف ,تماالع هب ترج يذلا مالكلا

 حيببتلاب مهءالك اماو هوحنو ميتيطاخم

 ىلاهتو هناحيس هللا ىلع

 مالحتساو » ثيدحلا ىفو . اهيف بولطف

 بانك ينروك ذم« ىلات هللا ةماكب نوجورف

 هللا هحر ىورهلا لق بذوملا نم حاكتلا

 هللا ةءلكب ىنعي ثيدحلا اذه ىف يلاعت

 رمع كاسماف) ىلا عت هلوقإعىلاعت هللاو

 نايس ادا ( ناسحاب حب رمسل وأ

 ب دارملا ! ممسحأ هوحو هيف ليق ىباطألا | ا

 ا

 ءانثلاو ءاعدلاو

 حي رستوأ فورعع كاسماف ) ىلاعت هلوق ا

 هناديس هلوق ه امه ريغ لاقو ( ناسحاب

 (ءاسنلانم كل باطام اوحكتاف ) ىلاعتو

 ةملك دارملا ليقو حيحصلا وه

 مهوق . رفاكل ةءاسم لدتأل ذا ديحوتلا

 مالكلاب دارملا نويلكتملاو مالكلا لع |

 أذه باحصا نيملكتملابو نيدلا لوصا

 ةمجرت يف باسنالا ىف ىناعمسلا لاق .ملعلا

 مالككلا لعل ن نم عونلا اذهل يق اه ملكتملا
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 اذه

 03 5 مالك ىف مقو فالخ 0 نال

 اذه ىمسف هيفسانلا ملكش المأ وهق ةولغأ

 مولعلا عسي ناك ناو مالكلا ملع ملعلا



 رُث لك ١

 نون مث فاكلا مغب جودنكلا نابجو « مالكلاب اعرشن
 ةنكاسوا 03 م 0 ةئكااس لك ثي ءالا لاقىرهزالا لاق لك 2

 0 ج مث | قزم رهف لك لك الك لكي ءىثلا
 اهيمستو , ورمل 2 رقاتعو رهو وهزحدلا | هت | هتمعاو هتلججا ءىشلا تلكم |و نيتغللا

 هذه لهأ ابيمسي اذكو ةيلللا برعلا | هازجا هنم أزك يذلا ماهل لاكلاو

 « ةيبرع ةيلفناف دالبلا | تلكلاقيو هلكو هضمبو هفصن كلل لاقي
 هك |تيبلاتسنك لاقي « سنك ١ | لاقي ولكم وهف ةلككو اليكت هقح ددع هل
 اناقاستك ىرهوجلا هيلع صن نيسلا مضإ | للاىرهوجلالاقو نيرشع لكملا اذه
 ةماقلا ةسانكلاو ريثكشال سانكو سناك | رسكلاوزكو لكو لكتاناثال هيفوماعلا
 اههايشأوةضارقلاوةلاخنلاك ةسونكملا هو | لماك لجرولنأ هتلك أو لماكتو اه قدرأ
 ةسنكلاو هب سن كيم م ارسكي ةدكلاو اذه هطعأو ةدفحو دفاح لم لك موقو

 «ىراصنلل ضوقره ولأ ل 5 راغكل ةيعتملا | ليك كحل بح -املاقو .هلك ي يأ الك لاما

 دبع قباطخلانب 2 ب 3 5و النك ل كو لكك لكي ءىثلا
 فينك امبنعيلامت هللا ىضردوءسم نب هللا | ليكتو لك يلعدب اوءاجل ماكل يمك ءىشو
 صاصقلانعوفملا باب ىف ه هر ذافلع ءىلم | هيتئسااكو هلكتساو ود هلك أ أو لكل
 ند حتفو فاكل | مصب هه بذبملا 0 2 لمحو

 ف ملسلا باب يف روك ملا همك مك

 مح 6 قلما" و

 فاكلار كي فنك ريغصت هايلا ا
 هتادأ طايفتا هيف لعجي ىذلا ءاعؤلا وهو اذهو ى معأ قلخ نم هدأ ارأأ بولا ن

 ناكو دوعسم نبا رصق ىلا راشا هنأك | ىراخيلا رك ذ دقو . هانمسيف روهشلا وه
 سلاجلا داكيادجاريصقهنعىلاعت هللاىضر | ذإو ) لات هللا لوق باب ىف هحيحص ىف
 لق( كرشبي هللازإ ميرماي ةكئاللا تلاق
 ش © ريقح | رصيبالو راهنلاب رصيب هيك الإ دهاجم لاق
 جملا نب ةيوامم ثيدح ىف * ربك # | © لدللاب

 ينمتشالو ىنربك ام هنع ىلاعت هللا ىضر | .نم ررغلاعيب باب ىف وق «جدنك»
 بذيملا نم ةالصلا دضيام باب ىف هرك ذ ١ جودنكلا ىف لحتلا عب فو بذيل

 ريغصت الم ظعت و بحت ريغصت وهو هيرا و



 فك

 ثيدح ب ذيملا قدرك ذىذلا اذه هثيدحو

 فيدخل قربك هلوقو. مسمار حيحص

 دبع ةءارق ورب الا ريكلا ديبع وبأ

 ال متتيلا | 7 0 هزاع ىلاعت 0 ىضر هللا

 عراهتلا عافترا اذه ريغف ريكلاو( ريكت

 ةروس أرقي نأبحتسي هلرق# فكر
 يبامثلا لاق لبجلا ىف راغلا وهفيكلا.ثيكلا

 وهىدرواملالق. لبا ىف راغلا رهفبكلا
 هللا ىضر موقلا هيلإ ىوأ ئذلا لبجلا راغ
 8 مينغ ىلاعت

 ات 5 ن# 3ك 3

 وهو نهاكلا ناولح نع يم 0

 هد رخآ هئددص ىلع قمتم سيحعص تثددح

 ءىشلا هاتعن ا .ريحيح صيف ماسعو ير املا

 نداكلاو هتناهك ىلع ن .فاكلإ هاطع ىذا

 هلا لوسر نأ تيدا

 نيمختلاب مجنلاب يئاغلا ىلع ىضقي ىذلا وه

 وبأ مامالا لاق. طيسولا ىف ىدحاولا هلق
 بدم قىلاعت هللا هحرى رهزالا روصنم

 ةنأبك نيكي لسجرلا نيك ثيللا لق ةغل
 لوقتو لجرلا نكت الا لوقي ناك اماقو
 ا 6 انهم نكحلف أك

 لف نيل
 نمنيطايشلاو نللا تعنمو بهشلاب ءامسلا

 معلا هم ملال ءئاقلاو ممسلا قارتسا

 ادم م انين لات هللا ملطاو لبا و 2 0
 ىلابويغلا لع نم ءاشيام ىلع حو

0 

 هئاتغاو هّمو يلاعت لا دسحت مويلا

 ىناطلعا ناملس وبا مامالا لقوءاهنعليزئتلاب
 وه نماكلا ناولح ثيدحلا اذه ينعم ىف

 هلمفو مرحوهو هتئابكىلعنوكتللا هذخأبا
 لاق كلذك مارح فارعلا ناولحو لطب |

 نهاكلانأ فار هلاو نداكلا نيب قرقلاو

 لبقتسم ىف نثا وكلا نعربقلا طاعتي مبا |

 53 ا ب 3 5 9

 - 3 2 هس

 فا ذارعاو : رارسالا ةفرعم يعدو نامزلا |

 قرع لأ ء ىثلأ ةفرحم ضاعتي ,ىذلاو وه

 اذكه رومالا نم اهوحتو ةلاضلا ناكمو
 نكسلا ماعم نم عويبلا باتك ىف هذ

 الج ىلا لوقيف باتكلا رخخآ ىف رك ذو

 ءىرب دّقف لوقب ام : هقدصق انهاك ىلا ن

 وه نهاكلالاق دم ىلعللا ل را اهم
 سانل خيو بيل مع ةمأاطم ىعدب ىذلا ٌ يرخزالا لآق نه دّملو انها نالق نك

 وعدي ةنبكبرحاا يف ناكو نئاوكلا ن نعأ ىبنلا ثعبم لبق برعلا ىف ةناهكلا تناكو
 نم نم ويف ررمألا ن 8 اريثك نوفرعي مهنا ا كسصر>و هالو انين ثعب انف يَ دلع

 ( تاغللاو ءامسألا بيدهت ؟ جس 956ع)



 نب لفي

 قلي اعب اتونجلا نم مكر هل نا معزل ناك

 كردتس هنا ىعدي ناكن«مهنمورابخالاهيلا

 رومألا فرعي هنأ معزا ىذلا وهو فارع

 أبعق ا اوهىلع اهم لدتس بايساو تامدقع

 ةكرسلا هب نوبطملا فرعيف قرم ءىثك
 اهحاص نهفرعيف ةميرلاب ةأرما مهكمو

 ىلا ناكن ممبنمو رومالا نم كاذ وحنو

 نع ىبنلا لمشا ثتيدحلاف انهاك مجنملا

 طوق ىلا عوجرلاو مهلك ءالؤم نايثأ

 رو*الا هذه نف نوعديأم ىلع موه دمصتو

 أكرو انهاك بينيلأ وعدن ناك نم مدعو

 ةلجيف لخاو ريغ اذبف افارع اضيأ هوعد

 تيثادقو ءاممالا ف ةطااقم وه اعأو ىهنلا

 جالعلا حا حاباو بطلا ١ د هللا لوسر

 ثا هدو ىباطانأ هك د

 بحاص ىرغبا دا وب

 ملعلا م قئتا بلكلا مب بأب فعويبلا

 لن ىلا رت مر يف لاق نهاكلا ناولح ىثبلا رم رحت ىلع

 هتئابك ىلع نيكتملا هذخأيام نهاكلا ناولحو

 ةرجألا ذخأ زوال لطاب ةناهكلا لمفو

 بِجحاص يدرو ىف ىواملا هاما لاقو . هيلع

 بدنك امنيتي اطلسلا ماكح الا ل اتكرخا

 هيلعبدؤيو وهالاو 3 ايكلاب بدكتلا نم

0005 

 لما اوركديو هيوبيس أك ىلكا 5

 لميق هنا ىلع كادي و لعاب ابيبشت لامفا

 يننالاودوماسإ لالمفناك ولف هرماس دق مهنا
 ةعاهج أىسيكلاو ىسوكلاو ةسيكو ةيك
 ثين أتانا يدنعو لاق عارك نع ةسكلا

 الاثم ىلع دجويال ةرم لقو سيك الا |

: 
 عمج ىلوطو ةقيض عج ىف قوضو يتيضالا

 59 ىدنعو لاق ىيط اولوشي مو ةبيط

 ,كلاو لمفالا ثي

 ةأرملا ثتساك او سيك سيكم لجرو

 كقذكو اسك ًادلو تدلو ثسكأو

 سايكألا دلت سايكم ةأرماو لجرلا

 ماسيحلاو سيلا ربظأ لجرلا سيكتو |

 سيكلاو . عاما سيكلاولجر

 ردلاوريثان دلاورهأ ردالن وكب فورعم هاعو

 قاريسلا نع ءسيكلا م 7

 ةيعوالا نم

 مالك رخآآ اذه ةسّيك عجلاو توقايلاو

 ساك لاقي ىرهزالا لقو . يلا بحاص
 سي كلا ىلارعالا نبأ لاقاسيك سكي لجرلا

 انالفتسياكلاقي و عاجلا ىبكلاو لقعلا | 5

 ىيكلاب هتباغ ىأ اسيك هسيك ! هتك |

 1 باحصالا لوقو ةغللا لهأ لوق اذه

 اذه عيب رلا سيك نم اذه بهذا بلل



 فيك
85 

 مهدارموفاكلارسكب وه نالفسيك نم

 هف رصتو هسفنل جرت و هدنع نم اذه نأ

 # ىفاشا ادوصام وه سبأ و

 نع مايفتسا فيك ةظفل 4 فيك
 ءاثلا فنحب ىاضيا اهيف لاقيو لاا

 دمعلا ىف كلامنب هللادبعوبا خيشلا هلقت

 « ىلاعت هلا همحر

 باحصالا مث ىفاشلا لق  اذك ل

 !ذكوا ذك ع هل لاق اذا ىلاعت هللا مهجر

 ءاملعلا نم ةعامج لاقونامه رد همزل امهرد

 ا لوأ هنال اولق امهرد نورشعو دحأ همزاب

 اههرد اذك لاقولو اولق واولا هلخدي ددع

 بصنيام لوأ هنال امهرد رشع دحأ همزإ

 ىناطخلا ناياس وبا مامالا لاكو .مردلا هيف

 تادايزلا حرش باتك يف ىلاعت هللا هحر

 : حرش ىف

 هيلعمالكلا ل < نأ زوهي دق ءالؤه هلق

 ١ يذلا !ذه ىزملا رصتخم ظاذلا

 موس تدك
 مالكلا لما !ذااماوماونو رقملا هدارا اذا
 مذلاو يلعتلذي كل نأ زوجي الف الام

 كل الذ ةءاربلا لع | ىف كنب د ءاربلا !
 ا

 هلوق ةلبنع اذكو اذ ىلعهل هلوقف هتحص

 فانصال لحم وهو ءىشو ءىش ىلع هل

 ساملاب أربح ناك امهرد لاق املذ هايشالا

 ل لوقك ديعلا ىلعجردلا بصنو دارا ىذلا
 (نينس ةثاعالث مهفبك يف اوثبلو ) ىلاعت هَل

 : رعاشلا لوقكو

 ةعسن تابيه عب رلا اذهب رش

 رثاعرهدلا اذواماوعا رهدلا نم

 مق باتك ىف زيجولاو طيسولا ىف هلوق |

 ةبارقينوادملا موىبرقلا يرن ميس هيفا |
 بلطملا ىبو مثاع يه 0 هللا لوسر

 امهمأل اهفتح باوصلاو أطخ فاككلا هذه

 ةكراشمى غني فاك لاخداو اه ثاأثال

 ه ملعأ ىلاعت هللاو عريغ |

 عضاوملا ءاسأىف لصق

 ةينثلا ىهدملاوف <

 مب اد امإو

 1 ءادك وف
 رعم وهو ةكم ىلعأب ىلا

 5 لفسا نق نيوئثلاو رصقلاو فاكلا

 ريهاجج هلاقيذلار وبشلا باو صلا وه اذه

 ةغللاو رابخالا لهأو نيئدحلا نم ءاداعلا

 لوقامأو ءيشب سيلف اذه ىوسامو هقفلاو |
 رعشلا يذلا نأ ىنفار مآ مساقلا ىف د مامالا | م

 دملاب اضيأ ىلقسلا نأ نيرثك الإ مالك#ب |

 مومو فلالاب اهوتك معأ هيلع لديو

 ءىشب اذه هلوق سلف ءايلاب اهبتك نه



 ةيعكلا ميمفلا عارك

 ْ ىنالثلا ناقاهدم فلالي اهنب تك نممزايالو

 اذكعو مويلادوجوملاءانبلاوها ةهو ىنقثل ١ فلالاب هبتك نيمتواولا تاوذ نم ناك اذا

 هلع د ١ لوسر نم ف ةبعكلا تناك

 تناك ةيناملسلاكحالا ىف ىدرواملا لاق |
 ةقلاملاو مرج مم يم مهاربأ دعب ةنكلا ْ

 شل ا شما وضرقنا نأ ىلا

 ٌوزَعْل كفد مهم كك مرحلا ىلع م م اليتسا

 ءانيددج نم لوأ ناكف ةلذلا دعب مهتزعو
 + هئنالَص 5 -

 ىمل كَ مهاربادعب شيرف نم ةيعكلا

 ديرجو مودلا بشخب اهفقسو بالك نبا
 هللا لوسرو هدعب شرق اهتنب مث لخنلا

 اهءانب دهشوةئسنب رشعو سخ نبأ ع |

 ةريخأ|نبةفيذحوب لاقت ضرالا» اهماب ناكو | نيفلاباب يف هترك ذ 6 ميمغلاعا 7
 لخدي ال ىح ةسعكلا باب اوهنرا موقاي ©« اطوسيم ادضاو

 مدد“ ن ةدرإ نمالا فةنيحاولخ ديال هناف ملسب الآ هللا اهداز مارا تيبلا # ةبمكلا ١
 طقسف هب مايمرو» وهركم نمدحأا ءاج ناف | مسا وه ةبابمو ايظمتو اه ركتو اهيرشت

 كالذ شيرت تلعقف هأرب , نم الكت راصو ]| كذب يمس ةرصاخ قيتملا تيما

 .٠ 00 7 2 ءاضص رل اق اتوادتمال
 تيدوتسا ةصالا نأ هم ادب بماص نأكو مدقت دقو اعميب رخل ليو وادولعوا اهعرأ !ادتمال

 فسوي نبجاجحلا ءانب ةسءاملا | واسع ىلاعت

 1 تاوذنمناك ناو اص رصقوأ دف هاوس

 فلالابز وو ءايلاببتك ان ونم سيلو ءايلا
 بتكيأللوةينءمونف انوتمناكناو اضيأ

 اذهو ءايلاب هزوج نم مبنمو فاالالا

 ىنماتلا لوقاماو تودك نم ملعاىلامت هللا 0

 نمتكم لوخد باب لوأ ىف هقيلعت ف نيسح

 جرخيو فاكلامضب ادكىهو ايلعلا ةينثلا

 طانف فاكلاعتتب .ادك ىهو لغسلا نم

 ملم سركمم الكر رهاظ فيحصتو

 © هريغ نم امأو فنصملا

 دقو, اهتيلعت اوداراف ةماقلا قوف تناكو | نيعلا مم فاكلا لصف يف اذه حاضيإ

 اهرماًادبمو ةبمكلا, قاهتيام الهم تاك ذ | ةعركلا ةبمكلا تيثب دقو تاقللا نم هابلاو

 هتنمضو كسانملابات؟ ىفنآلا اهماكحأو | لبق ةكئتالملا ءانب اهادحأ تأرم سمخ

 ةئااثلاو 0 مهأ 5 مان ةمئ ادلأو هدأ
 د رغبسو مر *00- ا

 كو "1 ّ د دنع ب اتكلا أذه َْق ا لوسر ريش دقو ةيلهاجلا ف شرق ءأنب

 ثيدحلا ىف تبث اك مانبلا اذه علك هلل

 تو ذ ذو فرطت داع ةبيرغلا سئافتلا نم

 ىهو اهم قلمتت ةريثك الجمرحلاو تيلاو أ

 « اهمضاوم ىف ةفورمم | هللا ىضر ريبزلانبا ءانب ةمبارلاو حيحصلا



 بالكلا موي

 باب يف روكذم *« بالكلا موي
 وه بذهملا ىف هسبل هركيام بابو ةينأآلا
 ءام مسا ماللا فيفخيو فاكلا مشب
 ةفوكأا نيب هنأ لبق ةمقو ب تناك
 8 رعبلاو

 لضنلا رادوةفورعملا ةديبلا# ةفوكلا ©

 هللا ىضر باطختأ نب رمع اهرصم هلهأو
 كلذباهتيم.س بسيف فلتخاو هنع ىلامآ

 تيأر برعلا لو# . اهترادتسال لبقف
 تيمس ليقو ةريدتساا ةلمرال افوكو انافوك

 ثرل 1١

 فوك برعلا لوقنمسانلا عامجال ةفوك
 نال ليقو اضعب هضعب بكر اذا لم درلا

 وهف كلذك ناك املك و اصح هطلاخ اهئيط

 ةفركالاضي أ لاقيو هريغو ىجزاحلا لاق ةفوك

 هرخآو واولا ناكساو فاكآا مغب نافرك |
 بيرغو ذدنعهس رغقةبسئقئ بارك ذو نون

 عليج ىنلا ةنص مضي نافرك ابا لاقي هنأ قي
 قؤشمد محرات قامهان ورابحُتفو فاكلا

 # ةنملاو

 برضأ ةينام يلع ماللا 4 ماللا ز»

 صاصتخالا مالوديز/لاملا كال وقك كالا مال

 كلوةك ةثاغتسالا مالو دب ا ادهكلرقك
 21001 1 احرللاب

 بجو مللاب بال وقل بجعتلا م الو لاح

 ةيقاعلا 5 و يم 8 كتبحص كلوةك

 نوعرف لآ هطقتلاف ) لجو رع هللا لوك

 كلذ ةبقاع يأ ( انزحو اودع مه نوكيل
 هللاناك اهو) اعتهّشالوةك دودجلا 3

 0 يأ هتيتك كل اوقك حمر اتلا مالو (' مدع

 © ثالث كعب ىأ نواخ ثالثا

 ىموتاغل عبرأ هيفو ناجرملاو ؤاؤالا نيب

 عبسلاتآ | رقلاف نم «ىرق تاارق عبرا

 زر ريف ولو ةيناثلاو نو .م نها دحأ

 أ رتاوأ لال ود نو ل زعم هرب اهبل و امبيف | تارلأو اعلا. ءاويكإ٠ ب ةفااعلاو

 تع.س ىلاعت هللا هجر ءارثلا لق هكف | :
 لائم أل ؤلؤلا بحاصل لوقت برعلا
 « عامل لاثم ءأأل سايقلاو لامل

 مالا ىلع بجي باحصالالاق # أبل الع

 هنودب شيعبأل هنال ءابالا دلولا ست نأ

 ىوقيالءنالوأ بلاغلا مدام يمفارلا لق

 شيب ند دهأشفالاو هي الأ هتحئب دتشنالو

 < لعأ ىلاعت هللاو ءابل الب | ىتأيسو فورعم ؤاوللا < ال ال:
 ثيللا لق يرهزالا لاق *« ثبل قرفلا ( جرم )لصف يف يلاعت هللا ءاش نإ



 غلا 0010
 ىرهزالا لق ثبل لمفلاو ثكملا ثبللا
 كلذ لك اثايلوانبلو ان كيلي ثبب لاقي

 59 لاق ثيلت ةاكاتغ لو

 ةنابلو نانلوانائب واش ناكل كبل محلا

 م ماقأ ثبلتو 0

 ةفصباب ىف روك ذملا دال # غنا

 لدبي, نم وهو ةثلثملا ءاقلاب وهو 4

 انيغ ءارلاو ءان نيسلا لمجيف فرحب افرح
 نع نايبلا بحاص هلقا اذك كلذ وحنو

 * انباحصأ

 محتلاو فولعا دتشاناودلوق# ملل 9

 رصتخما حرش يش قرغ زالا لاق . لاتقلا
 ثر 2١ ىل

 ا 0 ءءاج

 | ضب مول ميضعب مطق لاتقلا ماحتلا

 ثيدال|ىفو محالم اهعمجو ةلتتملا ةمحلملاو

 لهاروب#جلاق«بسنلاةبصاك ةمءالولا »

 ماللا مضب بوتلا ةجلو بسنلا ةمل ةغالأ

 نبا نع هريغو ىرهزالا حو . ايبيف

 | ىرهزالا لاق . ماللاحتنب امهنأ يبأ رعالا

 ةجلو . بسنلاة با رقك هتب ارق ثي دخلا ىعم

 هل هر قاب هادسو هضرع يقام بوثلا
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 نغل

 ©« ربلاو قفزلا

 <بةقمللا6 قمل ١)
 دو هب قمليأم ةقمللا

 ىرهزالا لاق ملا رسمك

 50005 ا لا
 ةقعزذإ ه ولا بتبصلا 1

 ءاودنم قملي ماعط لك مسا قوعللاو اقم
 هنم ليلقلا ىلا مغلاب سلو لسعوأ

 حنفااب قاعالاو حفلا ةدحأو ةقعل ثقمأو

 ءارفلا لاق. هتقمل ماعط نم كيف ىف قبام

 نبا لاق . هعبصاقءاتام اذأ لجرات لاقي | انيغ

 هيف ذخُأ ايف ناسنالا ةعرس ةقوعللا ديرد

 بواسمقوعل لجرو قرنوةفخىف لمع نم
 بحاصلاةو.يرهزالا مالك رخآاذه لملا

 ءىشثلا هتقعلاو دازو هاك اذع لثم حل 4ك

 عدت مل ضرالا ةيشالا تقملو هاي هتقملو ْ

 « يش اهتابن نم |

 داعب الاو درطلاوهةخالا ىف ن علل« نمل )ل
 نوعلم وهف امل هنمأي ىلاعت هللا هنما لاقي |

 ىأ نيملا حتتنب ةنمل لجر لاقيو نيعأو
 سانلا هتملي يأ اهناكساب ةنما ونعللا ريثك

 رهودحا و ينمي نعالتلاو ةنعالملاو ناعللاو
 لاقيو فورعم وهو هتأرما لجرلا ةنعالم
 امبنيب ىغاقلا نعالو انعتلاو انعالت هنم

 لعو لجزأ لوق نم هيف أل اناعل ىسو | ةعاطلا ةردققلخ قحلا لهأ دنع فطلا

 ريثخأ اناو نيبذاكلا نم تنكنأّْشا ةنمل | ىف سراف نبا لاق.ةلئتمملا هيف تفلاخو
 هداسعل لجو رع هلل نم فطللا ليج لا
 فطللاو فطللا ةنالا لهألاققفرلاو ةفأرلا

 نيدوجومافاك ناو بضغلا ظ ذل ليعنمالا ظفل

 ةمبركلا ةي آلا فةمدقتمةنعلل نوكل نامالا ىف



 زوجي ليقو ناعللا ةروص نم عق اولا فو
 داعب الاودرالان ههيف امل انامل يحس نوكينأ

 ةالصباب ىف بنها فدل 0
 ىلاصت هلو ىف دهاجم لاقو ءاقدتسالا

 ضرالا باود لاق (نونعاللا مهنءليو)
 ةيآلا ىفلاوق الادحا هلق يذلا اذه مهنمات

 ىلاعتللا لق اناو ةيبرعلا لهألاقسنالاو

 هنالتانعاللالقرلو نوتلاوواوأابن ونعاللا

 عم اهعمشل لقعي نب * شل ةعصب 1 ةصو

 س.كلاوايك وكر شع دحأ ) ىلاعت القاك

 لعن اهمايو ( ) نقدحاس ىل مهتيأر رمقلاو

 متدهشا دوال, اولاقو)( مكتكاسم اولخدا
 ؛ تصح كلف ف و١ ( انلع
 وجم ةسانك قف لهو ] ١ اميلخ

 لمع رم

 لاقو (ن

 سنالاو نللا ءاطعلاقو .ةكمالملا مهقداتق

 هلل ةنمل هيلعف امل مر فخأ نم ا هلوقو

 لصف ىف هرك ذ نيعمجأ سانلاو ةكئئالملاو

 هلوقو بذهملا نم ريسلا باتك نم نامالا

 ىف زاربلا ثالثلا نعالملا أوقتا دلع

 عالم املا ٌةعداقو الثلا هدءا ىلإ
 نعلم تيمس قب رطلا هعرافو لظلاودراوملا

 نعأ

7 
 نعلومرحيأمو نءالأ نم زوج اموكاتامل نوكي

 / ١

 هب راعلا قلأو هشارف خطل نم فذق ىلا

 لاق . نمالا ةك ىلع هلائشال انامل ىمسو

 نال ةيمسقلا هديب تصخو نبمر يرملا م ماه أ

 بد رغلا نمهيف عي مشي شل وذاعالا

 نارقلا روستارمست مظعمىرح كلذ ىلعو

 بضخ! نال يضةلا ظنل نم قيساع مسملو

 ىوقأ لجرلا بناجو ةأرملا بناج ىف مقي
 اهنامل نع كفنيدقو مامل قبيسي هناما نال

 نم ةفئاط تلاق ىفارلا لاق . سكعنبالو

 هيلع بوطتم نوعلم لك ااحصأ

 ةئسلاو باتكلاناعالاب درو دقو سكعتيالو

 . طيسولا مرش ىف هتحضوأ ف الخ هببسب
 هيبأ نع ءالعلا نع سم حوحص يف انيورو

 نأ ةنع يناعت ةللأ 8 ةريرش ىلا 'ذ هع لام مل تأثر اهردأ

 يغبنيالد ل ا يل هللا ل

 نع

 نأقي دصأ من

 رخاوأ ف هتحضوأ دقق تائصلا باحصأ

 اهنعىهني ىلا ظاذلالا ىف راكذالا باتك

 ءاماعلا فاتءاو . اصخلم انه ىلا لقني

 صن يذلا روهشملا انيهذق وهام ناعللا ه؟ ىذلا وويشملا انهذف وهام ناعللا ىف

 روهمجو هنع ىلاعت هللا ىضر ىففاشلا هيلع ١ عضا ومى هذ كلذ لعاف نونماي سانلا نأل

 ةفينحوب أ لاقو . نع نامالانأ باحصالا / نعال ردصم ناعالاو .لعأىلاعت هللاو نعل

 هقيلمت ىف نيسح. ىضاقلا لاقو . ةداهش | رطضملل ةجح ف ورعملانامالا لمجو نعالي



 وفل ١8

 نيمب لوقو نيم هن أحصالاو نامالا ىف اوفلتخأ

 ةداهشبةبوشم نيع ليقو ةداهشلاب تدك |
 نيمرحلا ماما لاقو نيعلاب تدك |ةدابش ليقو
 باحصأ نأن اعللا ةقيقحىف ءاداعلا همروعام
 انباحصأو ةدابهشوه نولوقي ةئينح ىأ

 انباحصأ نم فصنملاو ني نولوقي
 قدصاف ةداهشلاو نيدلا بوش هيف لوقي

 وه نمع ردصي هنأ انيع هنوك ىلع دهاش
 قيدصت لوا وهو ةموصلتا ماقم 2

 ماكحأن م يفوةدابشلا فا ذه ىجيالو هنن
 نامللا نعل كتولهن أوهو دحاوىث ةداهشلا

 ىعدملا مقي ملول اك ناعللا هل ناك هدارأ مث

 اذهىف نيملاك وه سيل و اهتماقادارامث ةئيبلا

 ف | . هلنكيمل اهدارا م نيميلا نعزكن نم نآف

 نيمي اهنا يهو ةفيطاناعللا فو ٠ عشا و
 ثا مم را ٌةر كم
 مي ف سلا رد عا را هر ركل

 ©« ةماسقلاو نامللا الا

 م سماق

 هتكرأ دتهنيفالتةغللالهأ لق هيونل
 *هتدجو هئيَعْلاَو

 ىلاعت هللا همر يلازخلا لوق « مقل لع

 ىفو مالا نطب ىامود حاقلملا طيسولا ف
 لاق مالا نط نطب قام حبق الملا خسالا ض

 | ىلاعت هللا هحر الملا نب نيا قن لا

 أ ناكناو ةفالاثيح نمحص»داكي الزوالاو

 دحاو ذا حاتم مج يبقالملا طيسبلاقلاقدق

 طفل

 8 وقلم ةفالأ حاحص بي حاص كينع حيقالملا

 هك نب رمعم ةديعوب| لاق كال 35 تن 3

 لاق زئك هل ةيدلل مد 1
 ةيالاأل قل مق كاس بسلا رخا شاع |

 ايف ين
 0 ءاقلا
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 مهريسغو ىرهز لاو ديبعوبا مالس نب

 1 ةحوقلم ةدحاولا ةنجالا حيقاللا ا

 نءموهحملاك تحل موق نموهيرهوجلا

 ىفام حيقالملاو لاق نجم نودجملاو مح
 ةديدع والاتاذكو ةنجألا نم قونلازوطب

 لب ألا نم لماوحلا وطي ىفام حبق اللا رمعم
 ةدحاو حرشلا ىف ىرهز ألا لاقو ةصاخ

 ابةلمىا اهتحقلابما نالقحوقلم حيقالملا
 ىبلا ةنجالا حيقالملاو لاق لماجلا مقاللاو

 سرق نإ ل لاق اذكو تابمالا نوطب يف

 ىلبالا سراف ناو ىرهزألا صخي لو

1 
 ركبةحة اا وىرقوملاوةديبعو| اهصخو |[ ز

 ركذي لو حصفا رسمكلاو اهحتقو مالا

 متتلار كة نمورسكلاالا هريغوىرهوجلا
 ةدالوابدبملا ةبيرقلا ةقانلأ ىهو رين لا نبأ ا

 مهجو نوبللا ىه م ةثالث وأ نيربش وحن

 حوقل اهل لاقيوبرقو ةيرقك حقل ةحقلا
 < حاقل اهعمجو

 ىهو طقتلللا ءىشلاوه ةطقلا  طقا ل
 ةروهشملا ةحيصفلا ةغللا هذه فاقلا حتنب
 وبأ مامالا لاق اهناكساب ىرخأ ةثل اهيفو



 عقل

 رممتب ةطفالا ل 9 ل 0 5 يا
 ام

 وه اهماكسأب ةطقللأو ءىشلا طقتلي ىذا

 ىذلا !ذ_-ه ىرهزالا لاق. طقتلملا ءىثلا

 مهمالك رثك أ ىف ءاج ةلمف نال سايق هلاق

 برعلا مالك نأ ريغال و عقم ءاج ةلعف والعات

 لهامسجاسايقلا فالخ ىلع ةطقللا ىف هاج

 حتتشلا,ىمب ةطقلا نأىلعرابخ الأ ةاورو ةخالا

 نباو ءأرثلا لاق كلذكو طقتلملا «شلاوه

 مالك رخآ اذه ىعيصالاو يىبارعالا

 وهف طيقللا اماوهلعأ ىلاعتهلاو ىرهزالا
 لاقي يمف أرلا لاق طوقلملا ذوبُملا يبصلا

 ذوبنمو طوقلمو طيقا مئاضلا قاملا ىبصلل
 ةطقلا يف كلامنب 9 وأ انخيش لاق

 ََط ةلوماللا مضي ةطاقلو وةطقلوةطقث تانا ميرا نأ

 « فاقلاو ماللا حتفي

 هعقلي هئيمب هعقل حملا بحأص لاق مقل

 ريغىفمقللا نوكيالوهامر5رعبلاب وهب اصا مقل

 | ره فاقلإ +

 5 م

 اًضيأ ةعاقلاو .تاعاقلءيفو مالكلا عقاوم

 قبللا فيرظلا وه ليقو حصنتملا ةيعادلا
 جدلع 25 يمال الرمالكل لا مقلتي ىذإا ةمقلاو

 عليمن 7 5 باذل ت0 عاقللاو

 ١ هتدحاوسانلا

 ةأرما ىرهزالا لاقو , 2 بحاس
 مقتلاو ع ر ما مقلي نالف رهو ةشاححل ةمقلم

 علقو عطنو عطتاو شو عقاد
 © ريغت ىأ دحأو عع هلك

 حاكتلا باتك ل وأ ف هلوق 0 مك ظ

 ىلامت هلا

 رعإ اراب نيريشنتا ة ةمئقتم ةيراطل لاق هنع |

 يدر رم نأ يور طيسولا نم

 فاكلا ناكساوماللاستني ءامكلف ءامكلاي
 ةمأو مكوأ مكلا دبع ىرهزالا لاق دلاو

 اذهيركبلالاق.٠ اتا مو ءاكوو ءامكا |١
 دنع مكالا ديبع وبأ لاق ةمأ الاو دبعلل مش !

 5 هريغ لاقو ةمالاوأ ديعلا برملا ّح

 2 ةعكاو عاكا ةأرعأو قحالا

 ثيللا لاق يرعزالا لاق « ما:
 هيكلي هكللاقب ردصلا ف زكللا مكللا لمفلاك لمفلاو بيلا مقلاو هب ىمريامترعبلا
 برضلا مالا يلا بحاص لاقو. ككل | ةعاقلتو عاقلت لجرو ردصلاك ردصملاو

 هنكا مفدلا و زكسللا وه ليقو ةعومجم ديلاب | مالكلا ريثك اضيأ ةعاقللو ةبيع

 م كا هيكاي | كلذك ةعاقتتةأرماوةمالكتت الاهل ريلظن ال
 للامتو كرابت هللا لوق * سل 8 | بيصيىذلاوهليقوةعاقلتك ةعات لجرو

 (تاقالو مسالا بيفمت ؟جسإلالع)



0 
 امهو متسمال ءىرقو ) ءاسنلا مسلوأ (

 فاشل نحل وم وهو عبسلا ىف نانءأرق
 ليصمت و يد مسك 32 1 .ء نم ثلا ءاقثلا اع هريعو

 ابنتك يف فورصم هربرقتو كلذ

 هايو سما سأ هنم لاّقيو هقنلا

 ناتروبشم نائنل اهرسكوعراضلا ىف ميلا

 وهو سهلا نم ذوخأم ةسمالملا عبو
 نأ ثيدحلا ىفو . بتكلا هذه ىف رسفم

 درت ال ىنأرما نا بكي ىبتلل لاق الجر

 لق اهبحأ ىلا لاق اهقلط لاق سءال دب

 بذوملا نمقالطلا بانك ىف هركذ اهكسما

 دوادوب ًاداور روهشم حيحص ثيدح وه

 نع ةمركع ةباور نم امهريغو ىئاسنلاو

 هنأ دواد ىبأ نس يف هظفلو سابع نبأ

 للك ىبلا لة سمال دب منع الىلأ را لاق

 لق ىشن ابعبتت نأ فاخأ لاق اهبرغ

 جيتحاو» حيحصدانسا هدانسأو و اهم عئمتساف
 مريغوباحص لإ لاق مث ىفاشلا اسما هَ

 ال ىذلاب ضيرعتلا نأ ىلع ءاملعلا نع
 اذأ ةأرملا نأ ىلع هب أوجتحاو افذق نوكي

 جتحاوابقالطجوزلا بحتسا ةفيفع نكن

 ىلعو ةيناولا حاكت ةحص ىلع مهضعب هب
 | ءابحاكت خسفني ال تنز اذا ةجوزلا نأ

 هلوقب دارملا نأيلامعنم ريصم هلك اذهو

 | مضي س

 اهديرينم عنم ال انعم مال دي درتال

 ىناطعانارلسوبأ مامالا هرمسف اذكو انزال

 هلوق نكسلإ دا ماعم ف لاتف 7 اذه ماما

 اهناو ةيناز 3 ةأئعم سمال كو منع : ال

 هلوقو لاق هدب درت ال اهدارأ نم ةعواطم
 برغلا لصأو قالطلاب اهدعبأ ىأ اهيرغ

 حاكن زاوج ىلع لبلد هيفو لاق دمبلا
 ىأ اهم متمتسافةّيْكيَم هلوقو لاق ةرجافلا
 سفنلا ةعتم ىغقت ام ردقب هلإ ابيكم ال

 ءىثلاب عاتمتسالاو اهرطو نمو ابنم

 « ةعنملا ماكل هنمو ةدم ىلا هب عافتنالا

 ايندلا ةايملا هذه امأ ) يملامت هلوق هنمو

 تلق ىباطملا مالكر خآ اذه ( عاتم
 اهتارتب الل هن أكف
 نم ههزنت ىف هيلع ةقفشو 7 ةحيصل

 ةدنش لجرلا لعأت اهلاح اذه نم ةرشأمم
 ىأرف اهقارف ببسإ ةنتف هفوخو اهل هتبحم

 'ايكاسما لالا اذه ىف هل ةحلصملا عبي

 اهقارفىلع بئرثث ةميظع ةدسفم نم افوخ

 هلعلو نيعثم امهفخأب نيررسغلأ ماع مند و

 . ملعأ ىلاعت هللاو دمي حالصلا اط ى
 لاكشا هيف ضرب دق امم ثيدحلا اذهو

 ىنملا اذهل طسبلا ضعب هيفمالكلا انطسبف

 راصتخالا ىلع يبم باتكلا اذهف الإو

 الوأ هيلع راشأ قم



 نفأ نول مل
 هللا هحر دمحأ نب ليلا لاق فورملا | هظفاب لازولاكشالا ىلامتّللا دمحي مقدناف
 لهودق ل ثم يناثلا فرحلا تريصااذا ىلاعت | رخخآ لوقثيدملا ينممىفرك ذدقو لاضعالا
 هذهتاقف ديدشتلا هيلع تلخدأ ايما ولو | لوقيالام اهنمسمتلي ن مدرتالداراهنأ و هو
 دشناو ةيتكلاةنسح دقدذهو ةبونكموأ | يفو اهدنع ناك ام عييضت لمعت ة ةيخلس ىه

 ىلععت ةيخس يه لوه لاق قاس لاباتك

 دارأ وأ اولاقو ليوأتلا اذه انباحصأ درو

 وهو رخآ تاوجو سمتلم دي لاقأ اذه

 ركذو اهنع كلام زرحأ لاقل اذه دارأ ول

 هانعملاق نيرخأتملاض عب هلاقرخآ ىم هيف

 ةرثكب امإو اهتبقارع امأ انإلا نع اهكسمأ

 2 ابعامج

 سوا نأ رابظلا ثيدح ىف « مل
 دتشا اذا ناكر مل هب ناك تماصلا نبا

 معاربا خيشلا لاق هتأرما نم رهاظ هما

 ةدشو ءاسنلاب ماملالا ممللاب دارما ىزورملا
 ه نويلا قوثلا

 ثف لاقب ةنذالا لهأ لاق ؟ ثحؤل

 ثبلي ناتفل اهرسكو ءاها حتتفب بلكلا

 ر,سالاو اهئاكساب انْ ريغال ا.ريف اهحتفب

 لجرو ماللا مهب ثابللاو ابحتفب ثبللا

 وهو ىثطعو ناشطك ينط ةأرماو نام
 5 نم هناما جرخأ ىذلا بلكلا
 * رحلاو شطملا

 أ ىرهزالا روصنموب امامالا لاق « ول ع

 جراخم ىف ةنالا بيذهت باتك لوأ يف
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 تيلىم نياو ىرعشتيل
 ءانع ول ناو انيل نأ

 . اما اهلعح نيح و ددشف

 منمطقام ) لجو زع هللا لوق 4 نول )لع
 اذوصأ ىلع ةمئاق اهومتكرتوأ ةنيل نم

 ةعركلا ةيآألا هذه رك ذ ءاج ( هللا نذايف |
 تاعامجلاق .بذهملا نم ريسلا باتك ىف

 واولاب ةنوا ةنيللا لصأ ةيب رعأأ لعأ نم

 اهنوكسل ءاب وأول تبلقق نوللا نم ىمو

 تاقيمو نازيم 52 3 ابليق م راسكل ا و

 لصأ ءايلا لب نورت لاقو هبابو داعيمو
 ا

 فالحل اذه 0 نمو نيللا نم هو

 ىف ريسشتلاو ةغللا لحأ فلتخاو ىورمحلا

 اتلطم لخنلا اهمأ رهظالاف ةئيالاب دارملا

 ىه ليقو ةوجعلا الا هلك لخنلا ليقو

 ةديجلا ماركلا لخنلا ىه ليقو ليسفلا

 لاوقالاهذعرك ذ ةصاخ ةوجعلا اهنإ ليقو |:
 الإ لخنلا عيمج ام ليقود ريطو فىدرو هالأ

 نع يدرشأ داكح يربلاو ةو_جعلا

 © ةديبع ىلأ



 ام بول نذ

 عضأ اولا م ىف لصف

 هلأي جا ها ظل ىحإ ذل كمال كلا اهلاع 5 نحب اهدإ ىف ند ول © 5 0 ا ءاب اعلاه األ عدلا اا ل هدم ا
 برعلاو لن ررسا ىف 2 2 2 ناب نسمع قوس | موا با ا د را

 ايعهحو ةبوأو 3 الابيفلاقب وىرهوملا لاق امه ويايلا حيتشب هنيدملاىبال نيبام بذيم ا

 ةديبع وبأ لاقو لاق تابالو بولو بال ضرأ هو ةرآا ةباللاو مث الب ةبال ةيلثت

 «ىلونوىوادوسالل ليقدنموتب ونوةبوللاقي | ىلامتهللا اهداز ةنيدملاوءادوسةراجح ةسلم

 ليزننلا ىف ءاج اك ىذلا ىنمج ىتلا ةيريخما | فيرشلا ديسلا مامالا لاق « ام لع
 (نولمعيامعلفاغب كلب را هو)*(نولءاسنن مع ) | تاداءسلاوبأنيفرشلا وذ ةمالملا بسنلا
 لاو( نورشبت ىبف ) ةيماوقتسالا ف 5 نب دمحم نب ىلع نب هللا ديع نب للا ةبه

 برعلا نمو ( كيثأ لرنأ اهب ) ةيريختا ىف | ىرجشلان باب فورعملاى سلا يواعلا ةزمح
 لاق ميلا ناكساب تلعف لو نم س# ةئس هدلومناكو هنع ىلاعت هللا ىضر

 لبقم نبا | ناضمر رهش ىف قوتو ةئاعبراو نيسمحو
 باتك ىفلاق ةئامسخو نيعب رأو نينثا ةنس

 سيق ء ءأسن تز د1 ل المح

 اع الوب كنم نءعور م ١ 5 فاعلا ن 0 فرع قيام ىلامألا

 ٍإ

 د فرح مما نيبرعض ىلا مسقلت ىهو أم

 1 اذكو برضا ةتس ىلا مسقل ةيمسالاو

 هيأت

 كيلا 2
 رح 8| لاقو

 رت يل 3 1 ةيمارغتسا اهنوك ىناثلا برعغلاف ةيفرحلا :تلغل دوسألا انأاي
 رك ذوتاقراط مومه ءادتبالاب مفر مضومىفاف ك.ءام كلوقك

 بص عضوم ىف تناك ترخأ 75 تلق نان

 اخدأ نأف أهنع ل لوغشم ريغ لمفلا نال

 فلالا تثدثي نم برسملا ن 4و 1

 ام ىلعو ج اهقو اذنك لعفت ا 1

 | باغالا ىف كمزأ ؛ ضفخ فر رم اويلع

 مشل ىوتشل ماق | 0 ىلع 5 لوقت ططأو لعالا نم افلا فادح

 نامد ىف غرب ريزندك | نيبو اهنيي اذهب اوقرف تكح مفو تلأس



 شرتم

 رخخآ لاقو نيجرسلا نامدلا
 مينا رسم انالثق انلثق انإ

 لتقلا رثكب امذف ءاوللا لهأ
 امو لاق

 ءاقو هريغو ناويحلا نم لوقعلا

 ىوذ ريغ نع عن وموفتسا أع

 لسقعلا يوذ تاغص نع اسم نوموفتسإ
 هفرعتالفديز لوقةيف كدنعنمل و نأ و

 راطع باش لوقيف ديزامو لوقتف همسأب

 ١ لاق ) ليزنتلا ىف ءاج اك زازب خيشوأ

 ضعب لاقو ) نيملاعلا برامو نوعرف

 ديشاسأ و ند ىدكع هى ضدق أب ما نييوحتلا

 لاق ( نيدلابدمب كب ذكي اه ) ىلاعت هلوقب

 نوكي ال ببذكتلان ال كب ذكي نف ىنمملاو

 هاكح ا اضيأ دهشتساونييمد آلا نم.الا

 ناحبس ةيريلا ا يف برعلا نع ديزوبأ
 * يرجشلانبا هركذام اذهانل عي ردس ام

 نم نامالا لصف ىف هلوق 4 سرئم )

 نم ريسلا باب
.- . . .8 

 نم ةأانشم نع مم وه نامأ وول سم

 نيناءر نيس من ءار مل نيتحوتدم قوف
 ةيسرافةلذأ هو نكن ال هانممو نيتنك ا( 97

 بحاصرت دو . ارق هرج داع تفوح دقو اص كى ذو ام هتك ذاع

 نم موقع انالخ أ ف نأ راوثالا مل مااط

 | ناكساب اهطبض نممهنموان رك ذاك !رطبض
 سر طم لوقي ن“ مهنمو ءاراا حتفو ءاعلا

 5 |ةاس | 2 1!

 ىلردلل لآق اذا بدلا

 نك ندم

 © ءاط ءاثلا لدبي

 بإب ىف بديلا فرك ذ « لثم لا
 ىضرباط أنا نب رمعنبا ثيد> تارصملا

 عاتب انملاق كلكم ىنلا نأ هنع ىللاعت هللا

 اهع.در اهدرناقمايأ ةثالث رايخلاب وهفدلنم

 بذهملا ىفمقوا ذكهاحق اهنبل ىلئموأ لثم
 اذكهو ىلثموأ هلوق ىف ةينثتلاب ىلثهوأ لثم

 هدام نبأ هآورو ةئكس ف دوأد وبأ هآور

 هلظفاو دواد وبأ اهاور ىلا قيرطلا ن
 لسشم لاقوأ اهنيل لثم أبعم 3 اهدر ناق

 ف د رقم لاشم ةطظفأف | ًّ اهنمل

 ف قييبلا هركذ ادكهو نيمضوما

 ابمم در هظفلو راثآلاو نيسلا ةفرعع

 ترك ذ امأو احق اهئبل لثم لاقوأ لثم

 ةافنل نأ نيبيوأ حضتيل تاياورلا هذه

 فالتخاو ميسقتلالكلثال ل ْثموأهلوق يفوأ
 فرح ف مدقق دقو موضعل هلق اك لا كا

 اذه نأ نايب ةلفحلا رك ذ دنع ءاحلا
 لئملاقي ةنالالهأ لاق يوق ريغ ثيدللا
 ىف فينختتلاب الثم لثع نا ويمهلاو ليتقلاب

 هنأوأهفاراطأمطق اذا التق ل دقي لتقكمجلا
 مسالاو كلذ وحتو هريك اذموأ ذأ وأ

 0 م

 عقذلام هل ورش دي دشنلاب لثم أمأو اولقدلد ل

 باب ىف بدهملا ىف هلوق * نيم )ع
 ىلا لصبال ةناثملا ىلا لصيأم نال مايصلا



 لأ
 امد اعتو ,ميلا فب ةناثملا ش فوملا

 دج

 مث ةنئخم نون مث فلأ مث ةقفقع ةثاشم ا

 لو كارقتسم ةناث ل جلا بحاص لاق ءاه

 نئم ورف انثم نئمو ةأرماو لجرلا نم
 نمو هتناث. ىتشا ءانثم ىثالاو نئماو

 ةناثملا مجو كلذك . نيثمونوئمم وهف انثم

 عابيق لوبلا كسمتسال نأ اًضي ا وهو

 د_شلا ف ءاعدلا ف هلوق 7 دع شي

 يذلادرملا ىدحاولا لاق. ديحم ديه كنا

 يىلاعت هّللاو دومحملا يعي وهو هلامث دمع

 لاق هدابع ىلإ دمحتسملا دومحلا ديا
 مركلاو فرشلا وذ وهو دجأملا ديجملاو

 ديو ةداجمو ادم دج لجرلا دحم لاقي
 ديجلا ىلكلاو نسحلا لاق. ناتمأ دجعي
 نبالاقو . قاحسا ىنأ لوق رهو عز ركلا

 ىلاعملا لهأ لاق عيفر رأأ ديجملا ىلا رعالا

 مركلاو ةءفرلاو فرشلا لماكلا ديجملا
 ملا لاو
 تدحم مطوق نع هلصأو ةدومللا تاغصلا 2

 نعديبعوبأ هاوراهفلع ترثك ااذا ةبادلأ

 عوكرلا نم م لادتعالا ىفهلوق .ةديبع ىلإ ا

 ءادئلا ىلع بوصن م لهأ دحملاو ءاثثلا لما

 نيالا. ءانثلا لحأ تنأىأهضر زوجي وليك
 أ ءانثلا لجو زع هلل دأ : ريذلا يف ديرد 11

 ىأ هدو ىلاعت هللا حبس لاقي ليجلا

 نانسأ ىفطيسولا ىف هركذ هءالا ركذ

 نب نبدلا قت خيشلا لاق. ةيديجملا ةاكزلأ
 هوجو نم تيب للاعت هلل هحر حالصلا

 م يبلا قو ميلا ضب ةيديجلا نأ |

 ىضر رمع نبأ ثيدح ىف « رجب ل ا
 نع يبن لكم ينلا نأ امهنع ىلاعت هَل
 ىفام ءارتشا هنأ بذملا يف هرسفو رجلا

 حتنب وهو هريغ ةهرسف اذكهو ماحرالا

 بتك ىف روبشلاو ميجلا ناكسا , ميلا

 . ةماخ ةقانلا نطب ىفام ءارتشا هنأ ةفللا
 محرلا ىف امي ديبع وبأ هرسسف ىعفارلا لقو

 ةلقاحلا وه ليقو ابرلا وه ليقو لاق
 © امرك ذ قبس دقو ةئبازلاو

 اناحم مهرق ىرهوجلا لاق # نحب وع
 فورصم هناللاعت وهو لاق لدب الب يأ |

 ش ه سرتلا ميملا رسكب نحلاو
 ءا١ ماع ىعأإ ُ ِِ

 وه قيمجلملا اك رثروأ
 قنحم ©

2 

 ابلصأو ة ةبارع ةراجملا هب ىرت ىذلا وه

 ىدوجأ ام ىأ كين هج نس ةيسرافلاب

 ليلشاه «ريدقت مهضعب 39 ةلثؤم ىهو
 هه ةره قشرنو ةرم قنجت انك « مهول
 للشر هيودسلاقو. تاقينجنبعيجاو

 ىو قيناجي عمجلا ىف مه هوقل ايلصأ ميش 2 ةللصأ ىلا ١

 لو كر رهوللا مالك اذه قينيحم ريغصتلا ا

 رك ذو ملا حتتالا نوريثكو وه رك ذب

 « اهرممك و اهحتف قيلاوجلا |



 ندم

 نع ناذالا باب ىف هلوق 3 ندم ِِه

 مث أرس نيئرم دهشني هيبلتلاو بذيملا
 كييف هلوق ةعامج لاق هتوص ديف مجري

 دملا ناف هت ود مفريف هباوصو ديجي س ل

 اذهومفرلادارملاو عفر هيف نوكي نأ مزايال

 اعتسأ صب لب ركنعي سيل هوركن | ىذلا

 نع كلذ عبس دقو هعئر يعع هثوص كم

 ةناوع ىلإ دئسم ىق ائيور دقو برعلا

 قر سار ىبأ نب دعس نع ىنيارفسالا

 قلع ىبلا ب
 5 هب ثيناف اميس اهنم تذخأف ةمينغ

 تعجرف هدر لاقف هينلفن تلقف ل

 ىلدف هيئطعأ تلتف ىرخأ ةرم هيلا

 هلوتف هت خأ ثيح نم هدر لاقو هتوص

 اص لاق هلع ىلاعت هللا

 © كلذ نع ىلرجزو همفر هانم» هتوصيلدق

 نئادم مجلاو فورمم ةنيدملا ندم ل
 حصفأ ديل ناتفا زم الب نيادمو زمهاب

 ىرهوجلا لاق. نآرقلا ءاج هبو رثك أو
 تيمس هئمو هب ؛ ماقأ ىأ ناكملاب ندم لاقي

 نادم ىلع مع ىو ةايمق هو ةئيدملا

 لادلا ا ندمو ندم ىلعو زمه لاب

 نم ةلعْم اهنأ ربخآ لوق هيفو لآق اهبمضو

 ىلع + تلأسو لق تكلم يأ تاد

 دم زمه نع يوسفلأ

 ناكملاب ندم كالوق نم ةليعف هلمح نع

 نالوق هيف لاق نا

 0537 تاق روصتملا ةئيدم ىلا تثبسأ |

 نان رذم

 كالم ىأنيدكلو ف نمةلءذم هلعج نم وه زم

 تثبسا اذاولاقش ياعم زبي ال 12 2

 اداو و ىلده تلك ةعقلع ى اذا لي هتلاع هنا ةنيدم ىلا

 قى

 ىئادم تلقي سك نئادميلا تبسأ اذاو

 مالك اذه طاتخم الثل بسنلا نيب قرفلل

 باسنالا نيب قرثلا ىف هلوقو ىرهوجلا
 كلذو هفالخب ءاج دقو بلغالا وه !ذه
 برطق لاقو .ثيدحلا لهأ دنع فورعم

 نيدلاو عاطأ ىأنإد نم ص سراف نباو | و

 < ةعاطلا

 ميملا حطب ةضيبلا ترذم هي ريشم ظ

 50 امترذمأو تدسف لاذلا رسكو

 بحاصو ملا يبحاصو ىرهوجلا هلاق

 ارذم ترذم محلا بحاص دازو لمجلا

 ىلع ةغللا لهأ قذتاو ةرذم ىهف
 عيب باب يف بذيملا ىف هلوقو ةءجعملا

 ةيقال هدجوف عيبملا رسك نإ. ٠ تارم هلأ

 ركو 5 حتتنب وه رذملا ضيبلاك قابل

 هوحتوأ ًامدلاحتساهب دارملاو ءارايولاذلا

 ىف طيسبلاىف هلوق اذكو هب مفتنيال ث ثيح

 _ تلاحتسا نا وةسجنلا فلما املا ىناثلا بانل
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 1 *أ |- 1
 لاذلاب اهم

 دارملا نيهجولا ىلع جرخف ةرذم ةضيبلا ا

 مدلا قلطم دارلا سيلو امد تلاحتسا

 اهرافص طاتخا ىلا ىلع قلطت ةرذملا نآف



 ىذم 1١5

 نيذه ىف ةدارم كلن تسبلو ابضايدب

 0 ملعأ يملاعت هّللاو نيمضوملا

 نه جاري ىذلا ىذملا *”ي ىذم إذ

 ماما لاق . ءاسنلاو لاجرال نوكي ناسنالا

 لاجرلا ىف هنمرثك | ءاسنلا يقوه نيمرحلا
 ' لق اهن١ جرخ ةأرلا تجاه اذاو لق

 جر جالضيبا قيقر ءاموهو انياحصا

 هرظنو هثماو هتجور هتيعالك ةوبش دنع

 هعمقفدالو ةوهشريب جرو كلذ وو

 لاقيو هج هجو ر خخ سل مل اعرو روتف هبّشسيالو

 لاقيوىذملجورخوأ ادعأ اذا ءاذم لجر
 أ ءايلا فيفختو لاذلا ناكساب ىذملا
 ءايلا ديدشتو لاذلا سكب يذلاو

 تاغل ثالث فيغختلاو رسكلاب يذملاو
 هريغو ىرهزألا لاق نان روبشم نايلوالا

 وبأ اهاكخل ةئلاثلا امأو رثك أ ناكسالا

 رموبأ لق حيصنلا حرش ىف دهازلا رمع
 ىذم لمنلا ىف لاقيو ىنارعالا نبا لآق 1

 فلالابو اهدي دشتولاذلا فيفختب ىدذمو

 يف لاقي اذكو حصفأ ىلوالا تاذل ثالث

 ىملا ىف اذكو ىدوأو ىدوو ىدو ىدوأ

 أ ىلو لاو لاق ىنمأو ىنهو ىف
 « كلذ لك

 0 ع
 م

 ةءورأأ ىرهوجلا لاق #* ىرع <

 ديزوبأ لاق.ددشت نأ كلو لآق ةيناسنالا

 جرف

 ءقرم وهف ةءورم اذراص يأ لجرلا قرع

 ىهفارلا لاق .ةءورملا فاكنت أرعو ليعف ىلع

 ا ا 4 اف تأ املا تفاتخاد
 يبحاص ليقف ةءورملا 2ق نأ زامفل بمةخح-او |
 سائدالا نع هسفن نوصي نم ةءورلا |

 ريس ىذلا ليقو سانلا دنع اهنيشيالو

 مامالا ركذو . هناكمو ةامز فلاثمأ ريس

 ىف ىلا هللا هحر ىراخبلا هللا ديع وبأ

 رك ذاو )لجو زع هللا لوق باب ىف هحيحص
 3 رمال لاقي لاق ( ديالا اذ دواد ان دبع

 ىدحاول لاق !ذكو ةاش اهل لاقيو ةجدعن

 « ةجعنلاو ةاشلاب ةأرملا نع ىنكت برعلا |

 بعذلاو زفروكذ 1| ناجرملا جرم

 وه بذا نم ملسلا باتكىفو ةضفلاو

 بتكيف رووشملاو فورعاا رمحالا زرخلا
 نكاد واؤالا راغص وهناجرملانأ ةنالآ

 هنالؤلؤلا رانص يلع بذرملا ف ىذلا لمح |
 لدن قيقملاو ؤاؤالا ىلع ناجر مآ فطع |

 فلتخا دقو رهحألا زرخعا هتدارأ ىلع

 ا.هنم جررخي ) لجو زع هللا لوق ىف ءاململا
 ءارنلا لق يدحاولا لاق ( ناجرملاو ول ؤالا

 لوق وهو راغصلا ناجرملاو ماظلا ةولؤللا
 راغملا هنأ ن ناحرملا يف ةغالا لعأ 9 |

 ىف اوفلتخا مثيلا بأ لاقو . ئلؤالا ن

 لاقو و قالراخص ٍه مهما لاقف ناجح 1

 لاقب رمحأ رهوج وهو دَسلا وه نورخآ



 درف

 لو اذهو رحبلا ىف هحرطت نجلا نإ

 ناجرملا ىف ىنأسار الا ءاطعو دوعسم نبا

 ١ نسملاو سابع نإ لو. ةبالا هذه ف

 ناجرملاو ريبكلا ٌولؤالا ةداتقو ديز نباو

 *لؤالا لاقف اذه دض لتاقم لاقو. ريغصلا

 دهاجم لوق اهو ماظعلا ناجرملاو راذصلا
 نبأ نع ةمركع هاورو . ةرمو ىدسلاو

 تلق . ىدحاولا مالك رخآ اذه سابع
 دئاز نونلاو ةيلصأ ناجرملا ىف ملاو

 ىف ةغالا لهأ هرك ذ اذكه نالمث يهد

 ىنالثىردأ الىرهزالا لاقو .ج رم لصف

 نوكي فيكم بجع اذهو ىعابر مأ وه
 ىف الا لالخ مالكلا ىف سيلو ايعابر
 لاسلسلاو لاقلقلاو لازنزإاك فعاضملا

 ملقم ءارفلا هاكح .امامأو .ساوسولاو

 د د وداشوبف ج
 © رابغلا وهو لاطتالاو هكذا ند

 الاع- زخ اهيف ةقانا

 تبنت مل ىذل | درمالا الفلا درع قم

 ةسالملا نم ةداملا هذه لصأو . دعب هتي

 رص هلثمو ههجو ةسالمل درمألا ىف

 نم ٠ سلمتم ىأ ديرم ناطيشو سلم درمم

 هجر ىره وجلالاق( قافنلا, ىلعاود رمو) ريخعا

 . ءادرم ةيراجلقتالو درملا نيب درم| مالغ

 مهو

 نكي

 © انيح درمأ ىتبي نأ كلذو هبجو جرخ

 وه كواطيررم قشني. هلوق * طرم ف
 تكلم ةأيثم ءاي م ءأ رلا معتفو ملا مضي
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 قرم

 ةروصقمو ةدودم هو ةلمبمهاط# ةنك اس

 ءاطبرملا ىرهوجلالاق .ةثئؤم ىهو ناتغأ

 ىعو ىعمصالا لاق . ةناعلاو ةرسلا نيبام

 ىورطا لاق .هركذف رمع لوق هنمو ةدودمم
 وروبأ ذو ةرتصمتءاج ةلكلا هذه

 ةرسلا نود امل لاقق حيصفلا حرش ىف

 ةدودم ءاطيزملاو طيرللو ةلثلاو ةثلا
 ةنثلاو قفارملاو قفرملاو ةروصقمرطيرملاو |

 ىف سراف نبا لاقو
 © ةناعلا ىلا ردصلا

 حقب وه ىورم بوث موق ورد م

 بودنم هايلا ديدشتو ءارلا ناكساو ممل

 نياع ءاطيرملا لمجلا

 بسساي و ياسا رك ة5 رغم ةنيالم قره ات ؟ءاسا 2 ةفو دع دل لأ

 نم وهو ىاز ةدابزب يزوره اضيأ ابيلا

 ه بسلا ذاوش

 بذبملانءناعالاباتك ىف * ىرع 9
 ثدحىرملا لكأل امدأ لك أيالفلح اذا

 ءايلا فيقختو ءارلا نوكسو ميملا مشب وه

 وعو ايبرع وع سيلو فورعم مدأ وهو
 حقاكلاوحفاكلا سانلا هيمست ىذلا هيث

 ' رك ذو برعم ىمجع هنكل ايب رعو# سيل | مث انامز نالف درك لاقي ىعمسالا لاق

 (تاغللاوءامسالا بر ذيت ؟ جس 940



 كلم حس 8*1
 دلجلا ىف شيطاب نبا لوق امأو . ةنكاس | اهفما وعلا نمل ىف هباتك رخآآ ىف قيلاوجلا

 طفل اميمج نيسلاو ميملا حقتي كسم هنأ لاقو . ىرملا هركرخ انكاس ءاج
 ةافتاب حيبق طاغو حييرص | رسكب يأ وه هحاحص يف يره وجلا

 نم ةضفلاو بهذلا ة.ز ىف هلوق وق امأو | هز أك لاق هايلا ديدشتو اهديدشتو ءارلا
 ع دتنت ةماعلاو لاق ةرارملا ىلا بوسم

 لئاسم ىف طيسولا يف هلوق عم ١

 ةسبا ءاحلابو 3 نيسلا ناكساو 5

 اضيأذختبانأ ىلعلدي ثردحلا اذهوابلاغ | ف ْ رعد ظياغ رعشلا ن 7-5 بو وسكو

 ىديب هىخلا تكسمأ لاتيو بهذلا نم ظ أل ةدحوملا ءابلا حتذي سالبلا هل لاقيو
 نيسلأ فيعجتب هدكسمو هتكسموأ 5 © ح وسم حملا محو س ايده قيلاوجلانبأ

 تكسمأ اماف تانا ثالث اهديدشتو | بيطلاوعرملا رم كب كسملا#كسمإ#

 تكمامأو ناتووهشف ديدشتلاب تكسمو | تناكولاق ب رعموهىرهوجلا لاق فورعملا
 .هربغو نيبيرغلا فيورهلا امرك ذف ةنفم ْ وبالق. ركذءوهو مو.شملا هيمست برعلا

 هب تكس اضيأ لاّقيو ىرهرجلا لقا هثئا نق ركذملاو ثنؤملا بانك ىنمتاح
 كيال بهذلاو 0 هلا يهدم لف ناسنإ

 ةجيع يذلا تتنا ًارما نأ ىور بذيل َعنئاْلَص

 تعب وبث بهذ ن 58 ك6 اهدي 2 و

 كاسم ةدحاولا اضيأ نيسلا حاقو ميلا

 نورقلا نم ذختي راوسوهو اضيأ اءبحتنب

 5( 54 هكر ةياع
 7-3 هب ثكستمأو هب ثاللس 2 هإ تملا: مسأو

 مالكلا نع تكس دب تيصتعا ىمع ا ءارهح ةيهذ لوقت اكسو ةكس لوقت

 كيامامىأ اذك لمف نأ أ كساماموت كس ١ : هئينأت يف ىرهوجلا دشنأو ةلسعو

 مضي دبخ نا ةكسم هيف لاقيو ثباطد . اهبوثوبابسلاب ىتلجاع دقل
 كاسمالاو 5 ةيش ىأ نيسلا ناكسإو ميا ميلا جفن كما اهمادر|نمو ديدج '

 كا.ا هيف لاقيىرهوجلا لق لخبال مسا | ميملا حتنب كسملا امأو ةحيارلا دارأ لقو

 امببق ميل متل ى 5 2 اسمو كاسمف باتك ىف بذيملا يف هلوق هل وك هيام دزملا وبغ

 . نيئوضب ىف لخبلا كس اذ لاق لخ ىأ ايهذ روث كسم لم راطنقلا قادصلا

 كيسم لجر نايفسابأ نأ ثيدحلا فو | خبش كسم يف مالغ برعلا لوق هنمو
 ةغللأ لهأ دنع وهو لي حيحش يأ اذهلك ىف نيسلاو سواك كوسم هعدجو



 طشم
5 

 نزو ىلع نيسلا فيفختيو ميلا حننب

 نوعا ىلعم

 .نودام ديدحلا طاشع طشمل مكلبق ن اق ٠

 نع كالذ هفرصي|مبصعو ممل نم نام 00 لو: :دحلا امأو ليخمو حييحش

 ]| اص 3 سح أض لاق هي نيسلا ديدشنو ميلا ركب

 ْ ميملا سكي نيثدحلا رثكأ أ هلعبض ملاطلا
 نيس لا فينختو مرملا حتفب نينعتملا ةياورو

 لاق ىلتسملا رحب ىبأل وه اذكو
 حتتلاب و نيسحأ ىأ ىلع هتديق نيهجولابو

 هنم نبال كسمأ نأل ةخالا لأ ءركذ

 ةكسملاقي دقو ىنالثلا نع ىندي اا ليعف
 تلق ملاطملا بحاص مالك اذه ةليلق ةغل
 ةنالا هذه ىلع ةحيحرم نيثدحلا ةياورو

 ه«اهتمدق دقو نيسلا فيتختب ةكسم ىنعأ
 ميملا مش تافل هيف طشملا « طشم ف
 سكواضيأ'”اهحتف عمو نيشلاناكسأ عم

 طشم لاقيو نيشلا ناكسإ مم 0

 ءىتشملا هلا لاقيو و ةروسكم ىلو هلأ نيميع

 فاقلابو ةمجمملا نيش !اناكسإوميلارسكب

 كاتم ىلا لتغاا
 تزحيملاو كذا ءاقسناو روموم ريغو زومبم

 فاقلا ستقب ليقلا وفككلاحتفوميملا ركب

 لجرملاوماللامتفو تحل نم ةانملاناكسإو

 دهازلا ربع وبأ اهلك ادرك ذ ميملا ركب

 حيحص ق قو حيصفلا ح _ رش لوا ف

 اكو ىنلا ثعبم باتك لوأ ىف ىراخبلا

 | ناك دقل لق يَ ىنلا نأ ثيدح دنع

 أ ابيض عم ةخدت ىو 0(

 حرشلا ىف ىف ىردر#ا |

 طاشعب خسنلا عيمج ىف وه اذكع هنيد

 ميلاركب وه راو اىنالا ملاطم بدحاص لاق

 ميملا رسكب طشم مج : اما ن وكيف تاق

 ممج امإو راكبو رثبو باتو بئذك
 « بالكو بلكك م هتفلاب طشم

 رخآ ىف بذ_لا يف رى, ذ  ططم ٠

 هلا ىضر ىفاشلا لاق لاق ةءجلا ةالص

 السرتم ةيطختا ىف هدالك نوكي هنع ىلاعت

 لاق 3 طيطعالو نفت ريغ ند ابرع» ثيم

 أ دم ىف طا رفالا طل هزالا
 طرفا اذا هدماذا ةمالك طه لاقي فرحلا

 © هططن دقق هيف

 باب ىف بذيملا ىف هوق عطول م

 ليلا نال ليللاب جرت دي ةدئمملا ماقم

 ةنظم خسنلا ضعب ىف مقوو . دافلا ةيطم | ف ا

 ءاطلاب اهرثك أو نونلاو ةمجمملا ءاظلاب

 اذكو ثحن نم ةانثلا ءايلاو ةلمهملا

 هالضنلا ةمأألا ضعب ةلمبملاب هطبض
 اضيأمدقت دقو فنصملا طخ نع نيلقانلا

 ا! 11 ءاامأ 5
 لاق. نا لصف ف ةيجمللا ءاطلا تر ا ف

 ابعهجو ثنؤتو رك ذك ةيطللا ةغللا لهأ

 روصقم اطل نم ةذوخأم ليق ىطدو االمم

 5 ءاققاو ءافقك ءاطمأ ةقهيجو روبظلا ودو



 عم 1
 طع اهنال ةيطم تيمس ىعيصالا لاقو

 ةذوخأم دع ىأ اهريس ىف
 ىأ اهتيطتما هنم لاقي ديز وبأ لاق دملا

 © ةيطم اهنذؤا

 هانمممسامم حلا بحاص لاق 6 عم لع

 ريغ نيعلا نوكسب مم كذكر ةبحصلا

 مر ترفل فر

 ماعم ىاوهو مكنم ىشيرو
 امال كقرايز تناك نإو

 ةعيب ر نع ب ءاسكلا ىحو قايحللا لاقو

 نولوقيفعم نم نبعلا نونكسي مهنأ منغو

 حتمي موضعبف اهيف أوقلتخا لصولا فلاو
 موقلا مم نولوقيف اهرسكي . مهضعبو نويلأ

 موقلا عم نولوقي مهضعبو كنبأ مم وأ

 األ م نبملا حق نمامأ كنبأ مأ
 المج املف اعم انك كلوق ىلع هانبف ف مدللاو

 موقلا عم لاقق ابدت ىلع نبملأ كرثو

 يءيبرعلا ةماع مالك وهو لاق كنبا مو

 نعد م 1 لالا عيش وحاللا وفلالا م رمش نيعلاحتنب

 ا سمك مث عم لاف نك اأو لاق

 جرخم هجرخأ هناف لصرلا فلا دنع
 لاتق مو دقو لبو له لثم تا ردألا

 وهو وطملا نم

 م ناميهتتتتو 5
 6 ىف ل تال |

 لقم

 لوةتوموقا|لب و مولا 5 كلوقك موقلا مم

 ميملا حتفب دنع نم ىأ موق نم تح

 . جلا بحاص مالك رخكآ اذه نيعلاو |

 ىلا ءىثنلا مضت ةماك عم ى رهزالا لاقو

 اذإو ثيللا لاق لاق اعم ابلصأو ءىثلا

 عمم وه ليق مم لوق نم لجرلا رثك أ

 . عم عم هيلع بنا يعممم مثردو ةعمعم

 مل اذا لجرلا ممعم ىبارعالا نبا لقو

 كيم انأ لكل لوقي بهذم ىلع لصحي

 ةدش ناعبعملاو ةمماو ممأ هلثأ ليق هنمو

 لاشو رملا ةدش ىنامممملاو مونلاو رملا

 ةبحاصملل ع. ىرهوجلالاقو. ةعمع«برحلل

 « امم اوءاج لوقت نونتو نكست دقو

 هعمج روصتم ميلا ركب املا ىعم و

 عالضاو ملضلثم ىدحاولا لاق .دملاب ءاعمأ

 وهو لآ ردعلا املا حيتطب

 هريغ لاقو ٠ اباو أ ند نطلا قام ع

 1! ءايمألا
 2 هدم بيرق وهو نيراصملا ماهم أ

 بابذلا مقو اذا ثيدحلا يف * لتم

 فاقلا مشب وه هواقماف مدحأ ءانإ ىف

 يثردحلا اذهود.غىاالةميلقعلةملاقو

 و هجر 6 دش ةلملاو , ىراخبلا حيحص

 ءيلقم لاقيو ضاييلأو دأ وسلا مج ىلا

 ىرهوللا هاك ىلمب هيلآ ترظن ىأ

 نم ةقاسملا باتك ىفو ورع ىنأ نع

 نيبعلا
 ابغ



 نكم 0

 ناوجولقملا رجش ىلع ةاقاسملا ىف ةضورلا

 لاق فاقثا ناكسإو ممل مكب وه

0 

 ا يم ةكلا نا ةنلا لمأ لق ركل

 كم هنمو نا ن م صقنلا يف ةءلاكملا
 ساتلا لاوءأ نم هن وصقتيام وهو ةماظلا

 © مهنم هنودخأبو

 رصتخملا لوأ يف ىزملا لاق 6 حلم »
 ءاد لك هنع ىلاعت هللا ىنر ىفاشلا لاق
 زباج هب ريبطتلاف ملام وأ بذع رحب نم
 | نمم هريغو دربملا هركتأو حلام هلق اذكه

 هنع ىلاعن هللا ىضر يبفاشلا ظافلا عبتت
 هلل لاق اك حلم لاقي اعاو نط اذه اولقو

 اجو .ىلاعت
 حيلمو ملامو حيلم ءام تاغل عبدأ هاملا ىف
 هياتك 3 ل داتا ناياسوب أمامألاا لقدالبو

 نأ اهحصأ 0 وجاب انباحصأ ا

 قزملا رصتخم ظافلا حرش يف تادايزل

 نأ ضرتمملا اذه ضارتعا نع باوجلا

 رعاشلا لاق امم نيظفللا ىلطعت ةخالا
 لام رحبلاو رحيلا ف تلئتولو

 ابذعاوقي روم رحبلا مدط جبصالا

8 

 قررلل

 رخ اه ّت
0 
 يدتخو حور بيبايس ِإ

 اه

 حارو داغ نيب اسهنم ىلأو

 ىذلأ ةلح نم مدعلا بوثي كتعبق

 ١5١ علم

 ملا لالز بدع درأب نعو

 ملم ءام تاغل ثالث هيف ىلاطحخلا لاق

 ل الزو قاعزو حاح 5 م_دامؤ حرمت )الو قأ أ اولاق اك حال ل
0 

 ةئالا نم لن اأو لاق زئاج لكلاو لاق

 نايبلاو حاضيالل ىندأ ىه ىتلا ىلا ةيلاعلا

 موتمموتي الثلساينلالاولاكشالل امسحو

 ةرابطلا نأ نظيف باذملا حلما دارأ هنأ |

 دشنأو ىباطللا مالك اذه ةزئاج هب
 : مزاح نب دمحم انيب ملام ىف انباحصأ

 ةريثك "ىلع اناولا تنولت

 لم كئاخا نم ابذع جزامو

 دب زد نب دلاخ لوق مديلم ىلع اودشنأو

 .ريبزلا تنب ةلمر ىف

 هايبق ناكو ءام تدرو ولو |

 ابنع ًادراب هءاماثي رش احي طم

 حديحصلا با وجلا وه هأل د ىذلا اذهف

 يف مامأ ى مفاشلا نأ ايناث اباوح اورك ذو

 نأ ًانلاث اباوجو . ةجح اهيف لوقف ةغللا
 باو يفاشلا مالك نم تسيل ةظفالا هذه

 ىفاشلا ةرابع ريغو ىنرملا مالك نم ىه

 بسفي فيكو ءىثب
 مهوقو ةحوفنم ةنعو ىنذملا ىلإ 1

 سيل باوجلا اذهو
1 
 اهدا

 كف وري دوصإ سل ادو يعفاشلا : دي مل ا

 ركب وبأ هيقتلا ظفاحلا مامالا هركنأ
 خيشلايلا هتلاسر يف لاف يناثلا ىنييبلا



١. 

 ىبوجلا ده ىأ

 حلم
 انباحصأ رثك أ نأ

 نوعبو ىلإملا ىلا اذعيف طلخلا نوبسأل

 1 كالا ١ هي 0
 م ةلثعالا ةضق لآ

1 
 لآ لق

 ل دأأ
 مقاما دج و
 0 و

 ىف اكلم رحيلا ىفاشلا ىمس دقو قييبلا

 ةلأسم يف جملا ,المأ يف امعدحأ نيباتك
 ىئثلاو مرحتلل الالح رحبلا فيض نك

 اضيأ قييبلا رك ذو. ريبكلا كسانملا ىف
 داقتنالادر باتك هباتك يف نيصنلا نيذه

 رك ذو قييبلا لاق . ىففاشلا ظافلا ىلع

 ديع نب دمش ىرهزألا روصتم وبأ مامالا

 رمع وبأ ىلريخأ لاق بيدأألا هيقفلا هَل

 مالك لوقب ايلعث تعمس لاق بلعت مالغ

 ءاج دقو ملام كممسو حلام ءام برعلا
 اذإو روصتموبأ لاق. حلمءام برعلا نع
 ةجدح ناك برعلا ن ا اذه بلعت ىكح

 دماح ابأ تلأسو روصنم وبأ لاق

 لوق نع ةلكتأا بحاص ىجلوراجلا
 زئاج ع وحمص لاق 4 ءام ىفاشلا

 لق.ةفا امخالكو ملامو حيلم ءام لوقت
 ىف ىداشإتلا روصتموبأ يح امثو قييبلا

 بحاص هيوتسرد نب دم ىلأ نع هياك

 وبأ لاق. حعرطمو للام ءاملاقيو لاق دربملا

 نب نسحلا ءالعلا اا تلأمو

 | نأ هرصق لمهأ دجوأ وهو داشوك

 روصتم

 اذا حلم ءام لاقي لاقف اذه نع ةحاصفو

 559 كالا!

 كلم

 ةحوام هتجزام اذإ ملامو احلم هلصأ ناك
 رييكلا نكسلا ف انيدر دقو قييبلا لاق

 هلل لوسر رقث ىلأ لاق ةريره ىأ نع

 انعمو رحبلا ىف ديصن انإ اولاق لج

 لف ١ شطعلا انفوخم اعرف يبذعلا ءالأ

 من لاقف املا رحبلا نم دوزنت نأ ملص

 هدانساب السرم رخآآ اًئيدح قييبلا ىوردو

 ءالا برش اذإ ناك 2 هللا لوسو نأ

 هتم-رب انا رف ايذع هلعج ىذلا هلل دملا لاق

 حتمي حالم اوانبونذب اجاجأ الام هلع لو
 ىفو . ةنيفسلا بحاص ماللا ديدشتو ميملا

 لاق 4 نيحلمأ نيشيكب ىحض» ثيدحلا
 داوسو ضايب هيف ىذلا حلمالا ةنالا لهأ
 « رثك أ هضاييو

 مضي كلما * كام »

 ةيملتلا يف 5 ةنمو ملأ رم

 هللا الإ هلل ال مطوقو كالملاو كل دملا نإ

 نم كلم امإو كاملا هل هل كب رشال هدحو
 نإلف كلم وه هيف لاقيف هريغ وأ لام
 ابمضو اهحتفو ميملا ركب هني ثالمو

 كالملاوربشأو حصفأرسمكلا تافل ثالث

 هلك كالمالاو ارحتف و ميلا رسكب كالللو

 حصفا كالمالاو جيوزتلا يع

 ردصم ميلا

 ع
3 
 5 يس

2 

6 
 ىكر ةكئاع نع لم حوحص فاني دد

 ' لكي لا لوسر لاق تلاق اهنع ىلاعت هَ



 للم

 ناجلا قلخو رون نم ةكئالملا تقل د

 ظ فصو امث مآ قاخو راث نم جرام نم

 تالم لاقي ةفللا لهأ لاق 4 لام أ تيم لاقي هنا ما لق « اعط ١

 هئم تالدو اوحتي هلمأ ماللا رسكب ءىشلا

 هتللمتساو هتماس ىأ ةلمو ةلالمو الل
 ةلموذو ةلولمولمو لوام لجرو هنالم ىدع

 هماسأ ىأ هيلع لمأو هلمأو ةلوام ةأرماو

 ةلأأو ىلءأىمع هيلعلمأو لمأف لدأ لاقي
 ؤ لمامتيو هشارف ىلع للمت نالفو بدلا

 ظ ىو ةلم ىلع هنأ مجولا نء رقتسي مل اذإ

 ىذلاطيس رلاةيطخم ؛ ىف هلوقو. راملا دامرلا

 ؤ « ةماسلا ىأ لالمالا ةيعاد وه

 تيلبأ ىرهولا لق « الم

 | ناةهيج ناتذل هلمأ هتالمأ و لمأ باتكلا

 هتلأس باتكلا هتقمتسإو نآرقلا امم ءاج |

 نم ةولم هدنع تمقأو ىلع هبلع نأ

 يأ ةوالمو ةوامو ةوالمو ةوالمو رهدلا

 نم ىلملاو . ءارثلا نهاكح ةهربو انيح

 يأ رابنلا نم ىلم ىغمو ليوطلا نامزلا

 تيلمأو راه: !اوليللانا ولما و ةليوط ةعاس

 هل ىلاعت هللا لمأو تلطأ يأ هيغ ىف هل

 بنك نم ءالمالاو تلك هل مآ أ

 ف ف هك رك ىلا هللا هحر ىفاشلا

 انباحصأ بتك نف اهريغو بتكلا هذه

 راكم وأ انبدأ وأ انيده ىلعوأ | ىا

 1 نف

 فالخالب ةديدجلا ىفاشلابتك نم وهو

 هلمعتسا كلو هرك ذأ نأ نم ربظأ اذهو

 هنأ موي الاعتسا عضارم ىف بذ- ملا ىف
 ىف عضاوملا كلث نف ةعدتلا بتكلإ نم
 مرحأ نم ةلأسم ىف ةعاجلا ةالص باب

 ىف لخد مث ادرفنم
 ءاشعلا تقو لصف ىف ةالصلا تيقاوم
 حرش ف تحضوأ دقو هيلع تونك

 باب ىو ةعاجلا

 لضفب مولا كلذ تأزاو هلاح بذيل

 ىف ىفارلا مامالا ركذ دقو . ىلات هللا
 بتككلا نم هوك نايب ةريثك مضاوم

 ةالصلاو ةعاجلا ةالص ىف هرك ذو ةديدملا

 .هتفخام فاخ هنأكو امهر يغو تيملا ىلع
 ةعدسقلا ىلاءالا امأو . مهولا قرطت نم

 باب رخآ ىف و "بعلو ملا ف هذ ىذلا

 وعو ةعدقلا بتكلا نف ةساجنلا ةلازا
 7 ع روك ذملا ءالمالا ريغ

 نم
 سلف اندغ نمل ةحيحصلا

 ثيداحالا َق ررح: 2

 نم 6 ائم

 م 5 © 4 أائم ىيلق حالملا انيلع اه
 3 كد تاو

 روهمج لاق « أنم سلف نارقلاب نغتي ال ا

 انئتس ىلع سل هلك اذهب دارملا ءانلملا
 هح

 مر انقالخأ مراك

 ىللاعت صا ههحر يذمرتلا باتك َْق اهورو

 ةمحر باب ىف ةلصلاو ربنا باوبأ ىف
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 فو فلتؤملا ْق يغلا دعو هرعسمت ق هسق“ر ىروشلا نايفس نع نايبصلا

 جناوملا عم كوب ره لإ باب ق ملسم حييحص ريسفتلا اذه رش ناك هلأ ىلاعت أ

 0 8 1 58 ب
 هلل || 0 |

 ُْث

 5 ها فيع نا رباج نع | ريسمتلا أده نأ ملعأ ىلاعت هلئاو هدارمو
2 
1 
 دع اجب ها 1 1 كيخأ نم تعبول ( كاهتتا ىلع لهاجلا هربيو ىبنلا فنك 0

 ا 18
 تارايعلا هنهب ربع قلك دلو تاموملا و 5 سم 05 تكي 0 - م 08 مح

 نأ زر اذه ىلعف قدح ريغب كيخأ لام سمي نأ ىفيني الف رجزلا ىف غلبأ نوكيل

 نازوجيو نعو اهسفنب ىدمت ةلظفالان وكت | يروثلا نايفس دارم اذه اهريسن# عاشيو

 شنخالا بهذم ىلع ةدئاز نم نوكن | اذك هنم عاب ءابقنا' لوقو ىلاعت هّللا هحر

 ىفو بجاولا ىف نم ةداز زاوج ىف | ةعاج هنه دعدقو نم هنولمعتس اذكه
 ليقام باب ىف عويبلا لوأ ىف ىراخبلا | اذك هعاب هبأوم اوللقو ءابققلا نك نم

 الحر تدعو لاق ىلع نع غاوصلا ف 1 لب عيحص ريغراكتالا أه وهسفتب يدع

 ا
 نأ تدرا رخل ىف 2 لحرب نأ ا جميدعص يقف برعلا ن ع اطاعتسا حبص دق

 اذكم هب نيمتساو نيغاوصلا نم ةعبب أ ١ هللا ديع رع ريب زلإ ةيصو ثمي دح قىراخبلا

 ا دكونيغاوصلا ن“ لوصالا عمت ىف وه ظ نمهبيصن رتمج نبش ادبععإب لاق رح زلانبا

 فو . نيغاوصلا ن 3 سم حيحص ف و أ هافوتسا ىذلا هميصن ع فلة امس هن واعم

 دح فو . ريبزلانبأ نع دح قو هلا
 هع عاف ر 3

 نبا نع هعباب نم همهوف انش يرثشا نم نع ىلصوملا ىلعي ؛ يأ دئسم و٠ اسوأ

 يبلا هل لاقف لمج هل ناك رمع نأ رع | ىلرع وهو ىلاسنلا ةلعو نب نهرأا دبع

 ا
 بابش ة ىراخبلا ند عوببلا بأ فيولا ؟لوأ

 0 هللا لوسر نم هعابف هيمي م هدديحص ف سم هل ىور دقو تاقثلا نمو

 تعب لآق رع نبا نع بايلا لو ىف نم را مديب نع سابع نبا لئس لآ

 لس حيحص قو ىداولب اللام نامع ن 2

 لق لاق !.+لا هعبب ىف رباج ثيدح ىف 59 هرم باب يف ماك هلا باتك ىف ف ىرخبا

 «قا وأ مم ةهئمدتعف ةرلعب هلال مَدْلا ا نأدمما لن لقدم عبع لو ب الأ ماكر ال ل لد
 ماما 2 م سل ندد لآ ا نا 5

 متاح وبأ لاق تول نونملا :( نام »9 | مسأ لبق لجر نم ىلاتخا تجوز لق
 اهرك ذ دقو لاق ةثنؤم اهانممسىباتسجسلا | ىلكلا نيااهرك ذو مذا مهب ليج هذه



 ص

 . بؤذ ىأل ىوربو نوريثك موق
 © مجوتت هيرو نوذملا نمأ ©

 | أواعج دقو لاق رثك أ وهو اهييرو يربو

 ديز نب ىدع لاق امج نونلا
 | مأ نبا نع نونملا تفاد نم

 | ريذخ ماضي نأنم هيلعاذ نم
 دحاولا هع رسساقلا وبأ مامالا لاق

 ىف ىدسالا قاحسا نب رمع نب ىلع نبا

 هل لومقلا باب ىف عمللا حرش باتك
 هللا لق ماللا ماقم موقت ءابلا نأ ملعا
 ائمرح اوداه نيذلا نم مظبف) كامن

 لجأ نم ) ىلاعت هللا لق كلذكو ( مييلع
 « ( ليئارسأ ىبب ىلع انبتك كلذ

 ىلع روصقم ميلا حتت ىملا ج ىم 9#
 ناونم هشئثتو لطر وهاصعلا نزو

 ( ىف ةايلق ةغل ىف لاقي دقو ءانمأ هعمجو

 ا 2 عقو اذكو نونلا ديدشتي نم دحاولا

 نينلقلا ةلأسم ىف طيسولا خسف رثكأ

 لئاسم قررغلا عب ىف بذهملا ىف هركذو
 نم لاسقي هفرظ ىف نمسلاو ةربصلا مي

 © ةحيصتلا ةفالأ ىلع

 لبالا ةاكر باتك ىف هلق 4 روم
 ةبوكمءاطا ناكساورملا حتقي ىف هيرهملا املا ناكسا ه ملا ريتني هن لا

 ةلموملا ءاحلا حتي هب نأديح نب ةرهم ىلا

 ثراخلا نب ورع نإ ت تح ةانثملا ناكساو

 4 تايم ب ابيف رغحت وأ ؛ نع ابيف |

 ١ توم
 ىلاممسلا هلق اذك ةريبك ةليبق ةعاضق نبا

 لبالا نإ لقي مل أ الا بانالا

 هريغ تاعامح هلق نكلو هيلا ةبوس»

 ريت ىف طيسلا ىف ىدحاولا لاقو |

 ىلامت هللا ىضغر سابع نبا لق فاقحالا

 ةرهملاو نامع نيب داو فاقحالا امبنع

 « ةيريملا لاجلا بسني هيلاو
 ىنلا نأ » ثيدحلا ىف ه« توم ©

 ىلاعت هلل ضرالا ناتوم لق هيج

 ءيحأ فرك « يب ؟<أ ىف مث هلوسرأو

 نائوملا ةئللا له

 َّى ريالا تارا وع واولاو ميملاحتفب

 ضرالل لاقي رصتخملا ظافلإ حرش :

 ةرامعالو ءام اهبالو كلام اط سيل ىتل

 طينتستو .اايبلا ىرعذأ اللا اهب 0 9و

 لاق بديلا نم تاو 5

 ةئيمو تاوم رب

 نم ءىث كو اواو ميملا حتنب ناتومو

 لاقيوناثوم وهف هيف حورال ضرالا عاتم

 حوو اذ ناك ام اماف ناتوملا مبني نالف
 تسي اذأ ةتيم ضرأو ناويحلا وهف
 تراص ءابسلا اهاقس اذاف اهنابن سيو
 ناثوم لجرو اهمابن نم جرخب اب ةيح

 ىعي مهفالو ىذ ريغ ناك اذأ داؤتلا |

 تاومو ناتوملا ل ق عقوو وأوأا ناكساب

 ( تاغللاو هامسالا بيذهت ؟ جس 994م0
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 ميرذلا توملا وهو امهيف ميلا مدن ىعب
 ةغالا لهأ لاق . يردزالا مالك رخآ اذه

 ورث تاعو توع ناسنالا تام لاّقيو

 نوديموتاومأو قوم مجلاو تيمو تيم

 هتومو ىلاعت هللا هتامأ لاقيو نوتيمو
 يرهوملا هلق يئارملاكسانال ةفصتوابملاو

 تيتسملاو هلل سركسملا رءالا ثيمتسملاو

 برحلا ىف لابيال ىذلا لتقتسملا اضيأ

 كلوقىف ىوتسرو ىره ولا لاق .توملا نم
 هللا لق ثنؤلاو ركذملا تيمو تيم

 لقي مل (انيم ةدلب هب ىحنل ) ىلاعت
 هنأ تمي ل نأ لاقي" ءارقلا لاق لق ةئيم

 نأ نولوقيالو تيمو ليلف نع تئام
 ءابققلاو ةذللا لهأ لق . تئام اذه تام

 ثوم 5

 ىهو ةاكز رينب حورلا هتقرلفام ةتبلا
 ابنا دارجلاو كلا الا اهلك ةمرتغ

 ١ ةئيملا دلج الوب نيفلسملا م نالالح
 لوك امناويحلان راك اذا لد ىف ناذ ذ عيداذا

 لوك ريغ ناويحلا ناك نإو نياوق يحللا

 .ادحاو الوق لمنال امحدحأ ناقيرطف
 لوو الأ ىف فالقأ ىلع هلإ يناثلاو

 لصقنا اذا همأ ةكز هب نينملا الاو

 مهسلاو عملا باك لا هلدق اذأ ديصلاو أتيم

 لهأ نم وه نم هلسرأ !ذأ اههانعم يقامو

 اذه ىف لاقي دقو هتاكز كردت مو ةكزلا

 ممل متفق هئكيه لخلأ ٌ

 ىواملا بحاص هدع نكلو ةكز هذه

 تاتيمالكو تانئئسملا ثاتيملا ُّق هريغو

 ىدآلا الاو تاروك ذملا هذهالا تاس

 ناك اهاسم نيلوقلا حصأ ىلع رهاط هناف
 هاف ةلئاس سفن هل سلام الاو ًارفاك وأ
 روبشلا راتخلاو فيعض هجو ىلع رهاط

 ىلع هيف تامام سجال نكل سم هلأ

 نبجلاو لاادود الاو حرحصلا بهذملا

 ناف اههبشأ امو نيتلاو ءالقايلاو حافتلاو

 اراك أر زاوح 2

 : مم ابك ا

 اهلك ١ ز رمال ثلاثلاو اقلطم زو ىلاثلاو

 روج ابحصأ ةحو أ هنأت

 ةدرةنماباك أ زوهيالوهيف تامام

 8 ا
 لئاسملا هذه لك تحضوا دقو اقلاع

 حرش ىف اهيف لوقلا تطسو ايلئالدب

 . ترشأ اهو هيبنتلا حرش ىف مث بذهملا

 ناو ةتيملا رك ذل انه اينم فرحأ ىلا

 وهو تام نم » ثيدحلا ىفو . رلعأ ىلاعت

 « ةيلهاح ةئيم توع هئاد ةعامجال قراغم

 ىغبلا لهأ لاتق لوأ يف بذهملا ف هرك ذ

 لعأ لق. ءايلا ناكساو ملا ريكي ىعو

 كاذكو ةلاحال مسا رملا سكب ةتيملاو ةغللأ

 ةلققلا

 امأو ةيسطو ة هيل ويحل

 ةئيم نالف تام لاقيو ةحيذلاو
 رحبلا 4 : هلوق

 سب فالخ الأب

 * نأ يملا هائممو هقفلاو ثيدخلاو 5 4 :لأرهأ



 ثوم

 مضي ةنوملاو ةغللا لهأ لاق هيف تيملا
 ْ نونجلا ن 37 برض واولا ناكساو ممملأ

 نونبوأ نبا هل تام اذا نالف تامأو

 ا قو. اهدلو تام اذأ ةأرملا تتامآو

 اهدعب وميملأ سلك ءأقتم قيرط ثثيدحخطأ

 ءايب ءأتيم لاقيف لوستاو دملابو ةزمم

 بحاص لاق . هرئاظن ىف اك ةنكاس
 لامفم هيلع كولسلا ريثك هاثعم علاطملا

 سانلا هيلع ىلأب ىا ىلأم قبول موضع

 2 م ميم وهو

 ف هوحنو هلا ثام لقب 4 ثوم

 هيممؤ ءايذاوواولاب َِن ادم ةهثيعو هث وع ءاملأ

 ةغا ءاملا يف هثامأ لاقيو هئيمأ مملا مكب

 ملاطملا بحاصو ىورطأ اهاكح ةليلق

 تبث دقو ىلالث ثام لوألا روهشملاو

 ٌ 3 ىراخيلا حيح م ف فنالاب ثأامأ

 دمس نب لهس ثيدح ىف ةملولا باتك

 « هتثأنأ من ارم ةأرملا تلي لق
 ءأم ءاوالا ةيلح 5 انور # لوم 0

 ماش
 يلاعت ةللأ ةمحر ىروثلا نايفس نع

 هدهو تاق بواقلا لبع هنال لاملا يس

1 
 نك ل

 ل )47 لب
 نم اقتشم سيلف الاو ىنمملا ىف ةبسانم
 نم ةلامالاو واو لاملا نيع ناف كلذ

 قافنالا قاقتشالا طورش نمو ءاي ليملا
 ىرهرجلا لاق . ةيلصألا فورملا ىف

 لومي لجرتا لامو ليوم لاملا ريغصت
 لام اذ راض اذا الوؤمو الوم لاو ١

 يأ لام لجرو . هريغ هلومو هلثم لوعو
 ه لاملا ريثك

 رصقلا ةفاسم موق امأو 6 ليم اع

 وبأ لاقث ىشاحلاب اليم نوعبرأو ةينام

 نمحرلا ديع نب ديعس نب ىلع نسملا

 ةيافكلا باتك ىف انباحصأ نم يردبعلا
 ليملامهلك ءاملعلا نيب فالكتا لئاسم ىف |

 ةثالث ةوطخ لك ةوطخ' فال ةعبرأ

 3 قصصليو مدق مامأ مدق موب مادقأ

 ةرطخ فلا ةعبرأ ليلا ىلتلا لاق

 فلأ رشع انثا وأ عارذ فلا ةئسوأ

 اعبصأ نورشعو ةعبرأ عارذلاو لاق مدق
 - ةمومضم تاريعش ثالن عيصالاو

 اريغش ثالث لاق | ذكع اضرعضعب يل
 ياو فرار د اما

 13 تاريعش تس هباودو طلغ وهو

 « رلعأ ىلاعت

7 



 بمحلا برد

 عنضأ اولا *|مسأ ىف لصف

 ٌ ءايحأ باتك يفرو دم ك برأ ل«

 ءار 3 * ملا كعب ةنكااس 5 م و تاوملا

 فينخت روجنو ةدحوم ءأب م ةروكم

 9 ةيبشو سارىف املأ اهلعجو ةزوها

 جملا ةفص ىف ناروك ذملا * نامزألا »

 اهدءعوىلوالا ملا كعب ةنك اس ةزعصم ام

 مزأم امهدحاو نايلثم اهو ةرودكم ىاز

 قفتم أزو.وم هوك نم ةترك د يذلا وهو

 تت .دحلاوةغللالهأ نيب هيف فالخأل هيلع

 ١ ةزمحلا بلقب اهفيذخت زوجي نكل طبضلاو

 ١ راكذإ حصيرالو ههمشو سأر ىف اك اغلا

 ع

 موبسلو ةزمطا كرت نيبقفتملا لع ركنأ نم

 نحللا ىلا
1 0 5 05 

 رمع نف ةيبرعلا لهأ قاقتأب زئاج ةزمهأ
 ع

 ىلع وهف زد ١ نمو لص ألا ىلع وهف

 نامزألاو ناحيصفنا زئاجامبف فيفختلا

 هده فيفا ناق طلااغ وه لب

 امني ةفادزأاو تافرع نسب نالبج

 موق ءابقتلا دنع أمقأنمم اذه قيرط

 قيضلاق ب رطلامزألا اولاقف ةغللا لعأ امأو

 رخآ الوق ىرهوملا رك ذو. نيلبجلا نيب

 نيس مث ةحوتفم هاح مث ةمومضم ميك

 ىف تاليبم ءار م ةروسكم ةددشم

 ةمادتسأ بايحتسا باب َْق ملسم حسيدص

 نبا نع ةبقعلا ةرهج قر ىح ةيبلتلا

 #2 ىم نم ع يداو نأ صايع

 وهو جاانم ف روكا «بسلا»

 دام م واح مل ةموشم مك وعو ىم

 ةدجحاوم ءاب مل مم نيتحوتفم ن يتلمبم ةددشم

 لاق . .يمو كى نإ ت١ ناكل مما | وهو ا

 لق. ينم كا ب رقأ وه علاطما بحاص
 ا
 ةناتكا يب فيخو ءادطبلاو ب هيأ وهو ٌ

 نكلوىءنم را اجا عموم اضأ بصخغلاو

 دقو تاق انه برهيملاب دارألا وه سدل

. 5 0 

 (بلإ 14 1
 ةريقملا تسلو رباقلا أ نيلجلا نيبام ||

 لم هيف ىهحلا عامجال ىمسو لاقو هنم ا امهشب ىلأ قيرطلا ىأ نيمزأملا قيرط ىلع

 برقا وهو طبوتم عضو» هلأف هيلأ ليسلا ا

 ىلإ برقأ هنأ علاطلا بحاص لوقو ةكم |
 بنتك قاثباحصأ لاق حيحصب سيل ينم



 ةنيدملا

 ىلا نيليجلا نيبام بصحملا دح بهذملا

 ىعسو لاق هئم ةربدقملا ثسيلو رباقملا

 لمحو طييتم هلال هيف ءابصحلا عايجال

 335 ُِى قرزالا لقو. 3 ا.صخلا هيلأ ليسلا

 هم بصخلا

 م ىلا بهاذ تنأو رع لإ

 قشلا ىف ادعصم نوجحلا ن

 | طئاح ىلا ىب

 هلك كإذف ىداولا نطب نع اعّمترم نامرح

 فرشملا لبجلا وه نوجحلاو بصخلا

 كني ىلع ةكم ىلعأب سرملا دجسم ىلع
 # دعرعم تنأو

 ع الع نا لوسو ة ةنيدم د ةنيدملا

 ءانسأ اطو اف رشو الضف ىلاعت هللا اهداز

 رم انه رفصلا ناك ناف لاق ريطلا نم | ناكسإو ةلمبملا ءاطلاحتمب ةبيطوقنيدملا
 ه2 صص قل وتباطو ةدحوم ءابأ مدع و ءايلا

 صوصللا هب | ىلا هللا ىذر رم نب راج نع مل

 ىلا نأ أيهنع نإ لاق م

 | تيمس ليق ةباط ةليدملا ىدمس لجو

 ةئسإلا ةحتارلا هو بيطلا نم كاذب

 ليقو دحاو ىبععي ناتغل بيطلاو باطلاو

 رهاطلا وهو بيطلا ءىثلا نم ةذوخأم

 ليقو هنم اهترابطو كرشلا نم اهصولخل
 ليقو اهيف مهتعدو مهنمأل اهنكاسل اهييطل

 ءيشلا ىف باط لاقي !مب شيعلا بيط نم

 نمو يققأو ىأ

 اهئامسأ نمو اهب رارقتساللو اهنم أل كذب

 نع هلا
 ا

 أ | تيمس رادلا اهئايمأ

١ 

 نع يذمرعلا باتك ىف انووو 0 بركب

 لاق لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ

 ىرق نم ةيرق رخآ 0 هللا لوسو

 يدذمرتلا لاق ةنيدملا ابارخ مالسالا

 0 نسح تن لح .+ .٠

 فورعملا مضوملا * رفصلا جرم قع

 لاق ٠ ةلحرم نود اموثدب قشمد برقي

 هى عمج اثع رفصلا قادما حتتتلا وبأ

 ةنمو نابع ريط رفاصل و دهشو دهاشك

 صالا رفاصلاو . رفاص نم نيِجأ مطول

 لع ماغي نأ هفولت هن م نبجأ ءينالر |

 توص ىذلك اضيأ رفاصلاو . لاحلا كانت

 ب

 نوكت ةفاخم مضوم هن ألف لوألا ينمملا
 ضعبل ابضعب رغصي ىلا

 لاخ ناكم هنالف ىناثلا نم نأك ناو

 « رفصيف ريطلا هيف عمتجي
 يرو 5 رم ذاسملا ةالص لوأ ف روك ذم 6 8

 نال تاق ءا ءاطع لاق 3 هلوق ُْف بذيبمأ| نم

 حتفي وهوال لق رم ىلا رصقأ سايع

 ناروظلا ر

 رف ماملأ ناكسإو ةمجعملا ءاظلا تشب

 05 1! ا 5 5
 ٠ هل لاقيو ءارلا ديددشناو ملا

 هلا طقلا ل سا ع تار رعو سلكما م
 نا روطلاو هايموغررو راثو لخ تاذ ةيرؤ

 0 ل 10
 نع ىنزأطأ لق اذكه ىداوأ مس

 ىلا ةكم نم لايمأ ىلع وهو يدنكلا
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 لق ىززاملا لاق ماشلاو ةنيدملا ةهج ىلإ
 لقو. لايمأ ةسح ردودكم ب ىدقاولا

 ةعبرأ ىف عمل كيري أمهندب علاطملا بحاص

 | .ىل امهنبب حاضو نبأ لاقو لآق ٠ لايمأ

 تاقاليمرشع ةتم ليقو اليم نورْسعو

 اهوحنوأ لايأ ةعبرأ وأ ةسمخ لاق نم

 دحأ باوصلا لب سحلا راكتاو طاغ وبف
 هلوقو .ملعأ ىلاعت هاو نيرخآلا نيوقلا
 ةكم نم ترفاس اذا ىنعي رم“ ىلا رصقأ

 9 رق ىلا

 فرح ىف اهتنيي ملا حتفب # ةورملا لع

 ان امصلا ع داصلا

 يقرزالا لاق دجس» اهيف # ةفلدزملا وي

 هريغو ةيناطلسلا ماكحالا ىف يدروأملاو

 رس ىداو نيام ةفلدزلا اني احصأ ند

 عامجال ممم أ ناكمسأو مج محتل اعقج

 فالدزال ةقلدزملا ثتيمسو اهب سانلا

 .عانجال ليقو مهبارتقا يأ اهيلا سانلا
 لبقو ءاوحو ما عنجت ليقو اهب سانلا

 ىف اهيلا سانلا ءىجل
 نم فاز ىف

 يأ املأ ٠
 ن0

 اهد جس عرذ ف ىقرزالا لاق. تاعاس

 و مسلا # همم ل ر دع داعم 0 0 اعارذ نوسح
3 
 مآل علا !١ د
 ١ سدنملا تابره 4 ىصقالا كح سلا لرد

 هيلع قاغتالا لقن اذكو ءاملعلا قافناب

 2و ةئاوطسأ ةثأم ىبرغلأ ٌ

 ما رحلا دجيرملا

 دعبل ىصقالا ىدسو مبلكأ ولق يدحاولا

 3 مارحلا دجسملا نيبو هتييام

 ىلاعت هللا هداز 6 مارحلا دجسملا
 عرذ ىف ىقرزالا لق .قرشو الضف

 عارذ فلا ةئام ارممكف مارملادجسلا

 نم الو هعرذو عارذ فلا نورشعو

 ىذلا مشاه ىب باب ىلإ حمج ىب باب
 سايعلا راد لباقم رضخالا ملعلا هدئع

 ةمبدأو عارذ ةثاعب أ بلطملا دبع نبا

 رجحلا نطب ىف ره مث هناردج عم عرذا
 راد باب نم هضرعو ةسكلا هجوب اتصال

 دنع ىداولا ىلإ ىذلا رادجلا ىلا ةودنلا

 ةئاهالث ةبمكلا هجوب اقصال املأ باب

 امأو يقرزالا لق . عرذأ ةعبراو عارذ

 هقش نف مارحلا دجسملا نيطاسأ ددع |

 هقشنمو تان اوطسأ ثالثو' ةئام قرشلا | ىدستو اهنم نارحلا سيلو ةفرع ىبزأمو

 تاناوطسأ س

 ىاثلا قش نوثالثو ى رمجحو ةئأم

 ىلاهثأ هقش نمو .ةناوطسأ

 نيو

 دحأو ة ةئأم

 ةناوطسأ لك لوط ةئاوطسا نوهرأو

 عرذأ ةثالث اهريودتو عردذأ ةرشع | ي

 ظلفلاو كرطلا ف ضعب ىلع ديزي ابضعب و

 نورشعبا وب 21 ىع نيط ْن كيلإ اع نيطاسالا هذه ..ه

 ىداؤلا ىلت ىلا باوبالا ىلع أينمقن أوطسأ

 حمج ىإ باب لا ىلا ىلعو رشع افصلاو |



 مارا دجسما

 تس ىعسملا ىلت يلا باوبالا ىلغو ع را

 هئيطاسأ نم نيقناواءسأ لكن يبام عرذو

 خرذو . اعبصأةرشع تالثو عرذأ تمس

 2 مهاد أماقمىلا دوسألا نكرا نيبام

 | عرذو مياصأعستو اعارذ نورشعو ةعسلا

 ماقملا ىلا اماطسو نم ةبمكلا رادج نيبأم

 نيبام عرذو اعارذ نورشعو ةعبس

 ةتس تاماقلاو ةمكلا ناورذاث

 نكرلا نمو فصنو اعارذ نورشعو
 عسنو اعارذ نورشع وقينام مالا يلا رماشلا

 رجحلا هيف ىذلا نكرلا ن

 ةند مزمز ةرجح دح ىلإ دوسالا

 و اعيصأ ة ةرسك

 دو.سألا نكرلا نمو فينو اعارذ نوثالثو

 طسو نمو اعارذ نوعب رأ مزمز صأر ىلا

 انئام ىسملا رادج ىلا ةبتكلا رادج
 ثع ةثالثو ماوذ

 ممج يب بابىلي يذلا رادجلا ىلأ ةيعكلا
 طسو نمو اعارذ نومستو ةعسنو هم
 ىداولا يلي ىذلا رادجلا ىلا ةيفكلا رادج

 رادحطسو نو اعارذ رش

 ىلاعو اعارذ نوعبرأو دحأو عارذ ةئام

 جذل ةريكلا .ادحأ 6
 ىذلاةبعكلا رادجطسو نمو امصأ ةريشع

 ةودنلاوأ د ليىذلا رادجلاىلا رجلا لب

 ةئام

 فأ دوسألا نقرأ

 اعارذ نوس#و ةثام اميعلا باب طضو

 عا | عبأ زد لوو 4 فة ؛ ناك مهمو اعارذ نوثالثو ةعسنو عارذ ةثام

 نمو أميصأ ةرشغ 5

١5 

 طسويلا ىاشلا نكرلا ندو عباصأ تسو
 ع . . م 65

 دوسالا نكرا ناك عباصأ سمو اعارذ

 بارشلا ثبب وهو سايعلا ةباتس ىلا

 دوسالا ن .«رلا نمو اعارذ نوعبرأو سمخ

 ًاعارذ نوعساو 0 نانا أ ىعار ذاتئاماث انملاىلإ

 رادج ىلا ماقللا ن 2 اعبصأ 5 ةرشع ىاكو

 عارذ ةثئام يعسملا ىلب ىدلا دجسملا

 ىلا ماقملا نمو اعارذ نوناعو ةيئامو

 اتثام حمج ىف باب ىلإ ىذلا رادجلا

 ىلا ماقملا نمو اغارذ ةرشع ةينانو عا رد

 حارذ اتمام ةودنلا راد ىلي ىذلا رادملا

 ىلا ماقملا نمو اعارذ نوعبرأو سمخو

 ةعبرأو عارذ ةثام انصلا ىلإ يذلا رادجلا

 ماقملا نو عارذ فصنو اعارذ نوئسو

 نورشعو ناشثا مزمز ةرجح رادج ىلإ
 ميرأ مزمز فرحا ماقلا نمو اعارذ

 لاق. أعيصأ نورشعو اعارذ نورشعو

 أهيف ابي نورشعو ةنالث مارخلا سو

 ناك همو

. 
 1 ءةايمك 8001 0# |
 هدذعو ناناوطسأ هيف هم لهأ كحنع |

 ةرشع اهلوط تاقاطلاو تافاط ثالث



 يا اذنك 1
 ملم

 4 م
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 ىلعو ءاسفيسفلاب ةشوقنم اههوجوو عرذأ

 فرخزم شوقنم جاس نشور باسبلا
 ةعبس نشورلا لوط بحذلاو فرخزلب
 5| عرذا ةثالث هضرعو اعارذ نورشعو

 ةعيس ضرأألا ىلا نشورلا نمو فصنَو
 عبرأ بابلا ىعارصم نيبامو اعارذ رشع
 عبرأ بايلا ةيتع ىفو اعارذ نورشعو

 مارحلا دجسملا ىف اهب لزني ةلخاد ىقارم
 عرذو لاق ةلصفم باوبالا ىتاب 3 ذم

 وهو يب مسملا باب ىلب ىذلا دجسملا رادج

 لوطو ءامسلا ف اعارذ رشع ةيناع ىترشلا

 ىناملا ثلا وهو ىداولا ىلب ىذألا رادجلا

 لوطو اعارذ نورشعو نانثا ءامسلا ىف

 ىلرغلاوهو حمج ىب باب ىلي ىذلا رادجلا
 لوطو فصنو اعارذ نورشعو نانثأ

 ىناشلا وهو ةودنلا راد ىلب ىذلا رادجلا
 تافارش ددعو فصنو اعارذ رشع ةعسن

 ناتنثاو ةفارش انئام مل رخأ دة

 ددعو ةفارش فصنو ةفارش نوعبسو

 اليدنق نوسخو ةسخو ةئامبرأ هليدانق

 عارف ةئاعبس ةورملاو انصلا نيبام عرذو
 لعاو. عاوذ فصنو اعارذ نوتسو ةتسو

 طقف ةيعكلا هب داريوا مأر لأ فحدملا نأ
 اكل

 دأري دقو أبعم أهود- دجسملا هب دارب دقو

 دقو هلاكب (ًتطوح مرحلا عاب ةكم هب 01
 ل 2 هلع كم ما صرخ ف

 مارحلا دجيدملا

 ماسق الا هذ_مب عرشلا صوصن تدءاج

 لوف ) ىلاعت هلا لوق لوألا نف ةعبرألا
 ىتاثلا نمو ( مارملا دجيسملا رطش كد

 اذه ىدجسم قف ةالصو يلو ىنلا لو

 دجملا اللا هأوس ف ةالص فلا ٠ نم ريخ |

 دشنال و عل هلوق ثلاثلا ن مو «مأ رإلا |

 دجسملا هجاسم ةثالث ىلا الا لاحرا

 9 ميرا نمد هرخآآ ىلإ « مارملا

 دي الف سوك نوكرشملا امإ ) ىلاعت

 8 وقاما او( ذه مهماعدمب ا راادجسملا

 دجسملا ىرضاح هلهأ نكي نأ كلذ)
 عمريغو انباحصأ نم ءاملعلا لاقق ( مار 5

 رصقتال ةفاسم ىلع هنم ناك نم هو رضاح

 نأ ىف انباحصأ فلتخامث . ةالصلا اهيف
 ةكم سفن نم ريثعت له ةفاسملا هذه

 فرط نم حصالاو مرملا فرط نموأ
 دارلا يف فالخ اذه نم لصحتف مرحلا

 وهو مرا لك وه له مارحلا دجسملاب

 ىلاعت هلوق امأو .اهدحو ةكم مأجحصالا

 )م أوس صانالم' دلمجىذلا مارخلا دجسلاو )

 هباحصأو هنع ىلاهت هل ىضريفاشلا ل

 ىذلا مارخلا دجسملا ىلع مهقفاو نمو

 1١ ص مه - <
 يونس انهاولاه ةيعحكلا مه ةيهللا لوح

 أمأو هتراجأ الو همبي زوجنالو سأنلا هيف | دأ

 مرحلا عام رثاسو ةكم رود نم هآوسام

 0 وو لا دءا ل حشستسإ
 ( مك |]* )14 نكمل ةهص) رش مق مص ةملصل رجع اذص )0



 +مع فيلا دحسف مارحلأ دجملا

 عباسلا ليملا مضومو اعارذ نومبرأو | ةينح وبأ هلمحو اهتراجاو اهعيب زوجيف

 نيعبسو عارذ ىف وامي ةفلدزم دجسم نود مرخلا عيه ىلع ميقاو نهو هباحصأو

 لبجلا دح نم نماثلا ليلا عضومو اعارذ | هتداجأ الو هنم هىش عسب وزوجي ملف

 ةديبز ةياقس لايحب وهو ةفرع يبزأم نود | كامن هلوق ام ءأو .فالطاب ةرووشم ةلأسلاو
 ١ نء السيل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبس )
 ىذلا ىصقالا دجسملا ىلا مارحلا دجسملا

 لاق ( انتاآ نم هيرل هلوح انكراب

 ارسالا ناك هبدارملا نا نورسنملا

 ىضر بلاط ىأ تنب ءىلاه مأ تيب نم

 مرحلأ نه هوعدأ ام سيلو اهنع لام: هللأ

 دجسألا باب نمو ىترزالا لاق. كاذب

 دبع ىب بأب ريكلا بابا وهو مارحلا

 ىلا ةبيش ىبب مويلأ فرعي ىذلا سمش

 انصلا ]دج لع همضومو لايمالا لوأ

 دجسم لبق هلوح رودت يذلا ناكدلا | . 0 ىف ىذلا 3 و
 هتاولصنمحرلا ليلخ ميهاربا دجسم ةفرعأ 0

 ب / وخوعرذأ ةثالث هلوط لب زيوط رجح ليلاو

 رادج نيو هني كيلخ ىلع السنا ريل مضومو ةيناورلا لايمألا ن
 عضومو اعارد نورشعو ةسم دجسملا | ؤ ليلا عضومو ينم ىزأم نب ثناثلا

 ثيح مامالا فلخ رشع قاثلا ليلأ ( ىم_ىلت ىلا ةئلاثلا ةرمجلا نود عبارلا

 تبانلا هل لاقي نرقىلع ةفرع ةيشع في | الإ ومو اعارذ رفع ةسمخي فيلغا

 وهو ةديبز ةياقس نيبو هنبب قيرطلاو

 تافرع ىلا هجوتم تنأو كني ىلع

 ةفرع ىزأم نيبام عساتلا لوملا مضومو
 لامملا بعش هل لاقي ىألا بعشلا مث

 مفد نيح لج هللا لوسر هيفلاب ىذلا
 ليملا مضومو ةفادزملا ةلبا ةفرع نم

 امهنييو كمرب نبأ ةياقم لايح رشاعلا
 رظنلا لبج لبجلا دح وهو قيرط

 رادج يف رشع ىداحلا لملا مذومو |
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 فقوم نيبو مارملا دجسملا نيباف عرذأ | راد ىف سداسلا ليما مض عمضومو عارذ
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 مارحلا رعشنلا 00

 ىذلا ةفرع دجسم فيلا دجسم##

 ىقرزالا لق هيك مهاربا دجسم هل لاقي
 دجسم ىلأ ةفلدزم دجسم نيبأم عرذ ىف

 فالآ ةئالثو لايمأ ةلالث ةفرع

 عرذو لق اعارذ رشعةعبسو ةئاعالثو

 همدقم نم ةفرع دجسم ةحس
 نوتسو ةثالثو عارذ ةثام هرخؤم ىلإ

 هبناج ىلا نميألا هبئاج نمو اعارذ

 عارذ انئام قيرطلاو ةفرع نيب رسبالا

 ثالثو ةفارش انثام هلواعارذ رشع ةلالثو

 دح نموباوب ًاةرشع هلو فصن وتافارش

 ةئاهتسو عارذ فلا ةفرع دجسم ىلا مرحلا

 لبجلا وهو ةرع نمو عرذأ ةسخو عارذ

 اذا كنيمي ىلع م رملا باصنأ هيلع ىذلا
 ةفرع ىزأم ند كحرح قش وللا كنار 0ك ىلإ .

 ةسبرأ راف ةفرع لسبج تحن نمو

 ىنلا نأ اوركذ عرذأ ةسخ ىف عرذأ

 حوري ىتح ةفرع موي هلزني ناك ْهَ
 مويلأ ىلإ ةمالا لوتم وهو فقوملا ىلا

 ىلا راغلانمومامالا راددح فل خاد راغلاو

 اعارذ ةرشعيدحاوعارذ انلأةفرعدجسم

 الا هكا أ! دك ح دفع م
 مانألا توه ىأ ةثرع دجحسم نعؤ

 مامالا فلخ ليملا نوكي ليم ةفرع ةيشع
 «ةاثملا لبج لايح ىلع وهو فقو اذا

 رصم

 ذك ميلا حتتنب *( مارملا رمشملا ف

 ثيدحلا ىف ةياورلاو نارقلا ىف ةوالثلا

 رسكز وجيو راونالا علاطم بحاص لق

 ىكح دقو . مئتلاب الا ورب مل هنكل ميلا

 مارخلا ىممو رسكلا ةغل هريغو ىرهوجلا
 هناف هريغو ديصلا هيف مرحي ىذلا مرح ا

 ةمرحلاوذ هانعمنوكي نأ زوبيو مرا نم

 احصأ بتك يف فورعملاف هيف فلتخاو
 وهو حزق مارحلا رمشملا نأ بهذلا ىف

 بتك ىف فورمملاو ةفلدزماب فورعم لبج
 هنأ ريسلاو رابخالاو ثيدحلاو ريسفتلا |

 :رئاعشلا نمهيف اًارمشمىمسو اهلك ةقلدزملا

 ثتبثو ىلاعت هلا ةعاطو نبدلا ملاعم ىحو

 ىف جملا باتكىف ىراخبلا حيحص يف
 1 ع 41 احق هت 1
 ماس نع ليلي هله مدق نم باب | امس 5 مقل ] ةهعسص ماقثك < امان
 رمم نب هللا دبع ناك لاق هللا هبع نبا

 مارهلا رمشملا دنع نوفقيف هلهأ ةفمض مدقي
 ليلد اذهو ىلامت هنأ نورك رو ةفلدزلاب

 © انياحصأ هلق ام ىلع

 ناتفل اهيف ةفورعملا ةدلبلا 6 رصم لذ

 هب هب هاج يذلا حيصفلاو هكرتو فرصلا |

 . ا
 رخاف »يرو دامو

 ةظلل ىف. قئالخ اوناكو ةرحسلا مالسا

 هلوق ) نيملاعلا هيفارب انما اوقز ةدجحاو

 ف ملا ك ” نأ قا
 سا نيس منيخر بكس



 ماقلا

 حتقاا بذبلا نم جيلا تيقاوم باب ىف
 هنع ىلاعت هللا ىضر رمع اونأ نارصملا

 مياارسكي نارصلا .اتاقيم مم دحيأ ىنعي

 ريبكلا دلبلا وهو رصم ةينثت نونلاو
 8 ةرصبلاو ةفركلا مهي دارملاو ميظملا

 ٠ نال يلخ ميهاربا ماقم 4 ملال ١7
 باب ةلابق مارحلا دجسملا نود كي

 دارم اذه فورعم عضوم وهو تدببلا

 فلخ فاوطلا ينكر ىلصي مهوقب ءاهقثلا

 كلذ هبشو مانلا
 ًاريثك افالتخاهيف اوفلتخا دقق نورمنملا
 قو صانع نبأ نع انمدق دقو ارشتنم

 عضاوملا ىف ءاملا باب ىف ىماعلا نيو رمع
 ةنللا نم ماقملاو دوسالا رجحلا الاق امها

 ماقملا عرذ يف ىقرزالا ديلولا وبأ لاق

 ةسرأ هالبعا ةعس مدرم وهو لق عارذ

 اعبصأ رشع ةعبرأ ىف ابصأ . .

 نم هيفرط ىنو كلذ لثم هلغسأ نمو

 هلفسأو هالعأ

 بهذالب زراب ماقأا نم رجا نم نيقوطلا
 مياصأ عينت اهلك ءيجاوت نم هلوط هيلع

 نيامو بهذ ند ناقوط

َّْ 

 عياصأرثعهفا طرع عباصأ و ثع هضرعو

 هيحأوث ند ماقلا رجح ضرعو ال وط

 نحرلا ليلخ ةشسن يفو )١(

 | امأو . ميظافلا نم

 6١و

 عب رم هطسوو اعبصأ نورشعو يدحا

 عباصأ عسأ رجمحلا يف ناتلخاد نامدقلاو

 نس نيمد.ملأ سو ناتنرحنم أ أ.كوخدو

 نم قدتسأ دق هطسوو ناعبصأ رجلا ظ

 مار* جاس نه ضوح ىماقملاومب حيسفلا

 صاصر سئ اص ضومللا ىلعو صاصر هلوح

 جاس قودنص مالا ىلعو هب سبل

 ىف جاب سبلم ماقملا ءارو نمو فقسم

 ىف نالخدي ناتل اس 'ءيف رطييف ضرالا
 نالت امهيف امهيلع هيو قودنصلا لذسأ

 وه مويلا ماقملا هيف يذلا عضوما اذهو

 يف م ةياهاجلا ىف هيف ناك ىذلا عشوملا

 نمريفي لو هدمبو يبلع هللا لوسر نمز
 ف ليس هاج هنأ الآ هعضوت

 هلأ ىضر باطلا

 تب لش مب بم الشم مب
 ليتحا هيف تناق ةحيحأ ىلأ نب ةديبع

 نب رح نمد

 بهذف اذه هعضومنم ماقملا ليسلا كلذ
 اة هدط ذه دا تك ظكرأ لاه
 راتساىف هوطب رف هب ىب اف ةكم لفسأ ىلا هب

 رم ىلا كلذي اوبتكو اب ابهحو ف ةعكللا

 ةنيدملا نم هنع ىلاعت هثلأ ىضر 0 ع لقاف ا

 دقو ناضمر ريش ىف ةرمعب ىل اًخدق اعف

 هريظ يفةخسن فو ()
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 سانلا رع عم ليسلا © انعو همضوم ىغ

 - هيلع اورواشلو ةعبضوم نع مطأسو

 ٠ يقرزالا ىورو ن آلا ىلا كالذ دعب ليس

 وه نآآلا هيف وه ىذلا ماقملا عضوم نأ

 ياكم ىنل ىنلا نمز فو ةيلهاجلا ىف ةعضوم

 امبنع ىلاعت هللا ىطر رمعو ركب ىبأو

 مدقق رمع ةفالخ ىف ليسلا هب بهذ ناكو
 سانلأ نم ريفحع ةهعضوم ىلا هدرف رم

 ريبزلا
5 0 

 ىديملأ نينمؤملا ريمأ ٌثعب و نب رخآو

 نب ةورع نع اذه وحن ىزؤرد

 دق ناكو ماقملا اهم اوبصنيل رانيد فلا
 يهذ هيلع لمجي نأ لكوتملا رمأ مث من ملثثا

 لمعلا كلذ ن
 نيئالثو

 وهو مويلا هيلع ىنلابهذلا وبف نيتئامو
 0 لعأ ىلاعت لاو ىدبملا هلمع ىذلا قوف

 الضفو افرشولاعت هللا اهداز 6 دكم
 تاعاجو يناثلا دنع ضرالا لشنأ ىف 7

 كلام ددعو ةنيدملا اهدعبو ءافلعلا ن

 ٠ نحأ بهذلا كالذ قو

 كس ةكم جاحلا رصف ف لمعف

 م

 ملااع 57 لاق نونا |

 ىأ بوئذلا كمي اهنأل ليقو هصنمأ

 دقو ءابلاب ةكب . هامسأ ةكملو ©اهب بهذت
 هلأ

 قرفلا ف افق ازاتحا مدعو ءابلأ ف تمدق

 قى ثلا ما م .ةرلبلاو نيم يلا لملاو

 هلت ءاطلا ناكسإو ءأرلا مضي محر هو

 نع ةيناطلسلا ماكحالا ىف ىدرواملا

 نود ارتي سانلانال هبت يمس لاقو دهام

 داصلا عمتي حالصو . نوعداوتيو اهيف

 ماطقك رسكلا ىلع ينبم ءاملا رسكو

 يريبزلا بعصم هأكح امر ئاظنو مأذحو

 نيسلاوءايلإةسادلاو . اهنم الىدرواملا لق

 دطأ نم سب ابناليدروأملا لاق ةل بملأ

 ىلاعت هلوق هندو هكلبتو همطحت ىأ اهيف

 لاق (اسإ لابجلا تسو)
 ةسانلا يورو اهتريغو علاطملا بحاصو

 قفدر واملا

 لق ةسانلا لاق

 يأ اهيف دل 20 سات اهنال ىدرواملا

 لاقو . ىدروأملا هلا اذك هيقثثو هدرطت

 سنلا م .صألا لق هحادعم 2 يرهوجلا

 سبب يأ سنيو سني سن لاقب
 ةسانلا ةكمأ ليق ةنمو ةسائ هرب انءاحو

 يا سبلا

 نمو ملاطملا بحاص لاقو . اهمام وعل ا كلذ ةلدأ نينو 3ك م لضفأ ةنيدملا

 فق عومجلا يق ىلاعت ّسأ هاش نإ ه ةحض وم

 اهم ام دق ةكم تيس ليق بدهملا 1 ح رش

 اولا ابمل امك احلا اهتاست|
0 

 سارتاو. نيدحلتلا

 ةمقب ماب ىوكد . ناسنالا سأر لثم
 نم ةسدقملاو سداقلاو شرعلاو | 2 اذأ همأ عرض ليصفلا كنا موق نم



 مرتللا
 نأ ( ملعاوإ اممأ رشع ةتس هذوف سيدقتلا
 اك ىهسملا مظع ىلع لدن ءامسالا ةرثك

 كَ ومو ءايسأو ىلاعت هللا ءامما يف

 ةئيدملاو ةكم نم ءامساربك أ ادلب ملمنالو
 ةرثكل كلذو ضرأألا لضفأ امهنوكل
 ىدرواملال اق . ةيمستلل ةيضتقملا تاذصلا

 شارك تناكو لزانم تاذ ةكم نكت ن

 امتيدوأو اهابجن ومجتني ةقلاعلاو مرج دعب
 ةيعكلا ىلا اباستنا اممرح نم نوجرخبالو

 ى مرام راب اهمعصلو اهي ع مج ”اليتسال

 ذب مش نوكيس مهنأ نوريو هيف

 « ددعلا هيف رثكالك نأش

 بتكلا هذه ىف هوركذ ( مزتللا
 باءلاو ةيفكسلا نكر نيب ام وه اولقو

 رجلا هيف ىذلا كرا نب نولعي

 . هيلعقفتم !ذهو ةبمكلا بابو دوسآلا

 وهد عرذأ ةعبرأ هعرذو ىترزالا لقو

 ءاتلا متقو ماللا ناكسإو ميلا مشب
 هنومزناب سافلا نال كاذب يس ىازااو

 ممتلي دوعتلاو ىعدملا هل لاقيو ءاعدلاف

 اهيف باجمس ىلا مضاوملا ن 0 وهو واوا

 ةلا# ؛ ها 3 عدلا
 8 امرا 2 عصاوم ىف ىتو كا ياق ءاشدلا

 ه كسانلا

 فرصت مما ركب 7 ىف ع

 بدا يف ةبيتق نبا سمتقاو فرصتالو

 طهال -ىش

 رصتقاو فرصت ال اهنا ىلع بتاكل

 ركذم ىنم نأ ىلع حاحصلأ ىف ي ردوملا

 نع اهيف ىع ال كلذب تيمس فورصم
 روهشملا وه اذه بصتو قارن يأ ءامدلا

 ممريغو ةغللا لهأ نم ريهاجلا هلق ىذلا
 نالكلذب تيمس اهناهريغو قرزالالةنو

 هللا ىنءميلوق نم اهنأليقو ةنجلا ىنتا لاق
 لمجال كاذب تيمسفهردقى أ ءىشلاىلاعت

 ىرهوجلالاق .اهيف رئاعشلا نم للاعت ها

 لاقو. ىم اونا اذا وتلا ىتنا سن وب لاق

 مرح نم ىند عوقلا ىما ىلا رعالا نبا: مايلإ

 بش ىشو انرش للاعت ل اهداز 2

 رخ الأو يمك اهدحا نيليح سب دودم

 ةبح ندو برغلا ةبح نم اهدحو مئاضلا ا

007 
 ةبجو قرشلا نهو ةيقعلا ةره ةكم

 تطيهاذا ليسملا نطب تاقرعو ةفلدزم

 ىف نيتتصملا ضعب لاقو . رسم ىداونم

 ىداو ىلا ةبقعلا ةرهج نه ىنبم عرذ اذه

 عارذ اتئامو عارذ فالآ ةعبس رسم

 قرزالا لق. لايماةثالث ىنم ىلاةكم نمو
 عدأ 5

 ىقىداؤم ةيقعلا ةرهج سب 87 يه اباحصاو

 ةيقعلا ةرشج نيبأم عرذقرزالا لاق. م |

 اتئامو عارذ فآآلا ةعبس رسم ىداوو

 دجسملا رخؤم ند ىد ضر رغق لاق عارذ



 رب ا١ومل

 نلاهئا ذي ىدلا ليجلا ىلا لبجلا لي ىذلا
 ةبقعلا ةرمج نمولاق عارذ ةئاعالثو عارذ

 ع مو عارذ ةثاعبرأ ىطسولا ةرمجلا ىلا

 نمو اعبصأ 5 شع اتنثاو ًاعارذ نوفامو

 ىلن ينلا ةرمجلا ىلا يطسولا ةرمجلا

 عرذاة خو عارد ةئاع الث فيخلا كدعسم

 فيلا كديجيديم 03 ىلا |

 فرطا دجسم ىلت ىلا ةرملا نمو

 ةرجلا نمو عرذأ ةسخخو عارذ ةثامالث
 باوا اهم وأ“ ىلا

 عارذ ةثامئالثو عارذ فلأ دجسملا

 مالك اذه اعارذ نورثعو ىدحاو

 « قرزالا

 نونلافرح
 نم وهو ميملا روسكم رينملا 4 ربا 0

 تربي رهوجلا لاق .عافترالا وهو رينلا

 ربنألا يمس هنمو هتمقر ارهل هربنا ءىشلا

 رامخألا ترئاوت ةئس ريناا ذاذكأاو تلق
 كاألبص د ل
 ل هللا لوسر ©

 لسم حيحص ىف هانيور اذك تاجرد

 ىدعاسلادعس نب لبس ةياور نم هريغو

 نبي ىلع ربنا نركينا بحتسو

 قرزالا يورو هنم ًاسيرأ رق بارحلا

 ةكب بطخ نم لوأنأ ةكم باتكف

 هعم مدق نايفس ىبأ نب ةيواعم ربنم ىلع

 ريغص رينم ةتفالخ ىف جح ةنس ماشلا ن 7

 ةالولو انلطا تناكو تاجرد ثالث ىلع
 فق : ًامايق مولجرأ يل لع نويطخمي كلذ لبق

 ربتملا كلذ ناكو رجحلا ىفو ةبمكلا هجو

 رمعيف برخ امير ةيواعم هب مدق ىذلا
 ' ىف ديشرلا نوره جيح يتح هيف دازي الو

 . ةثالث هل ناكو

 ىموم رمق ىلع لماع هل ىدمأت هتفالخ

 تاجرد مسك هيف املظع ًارينم

 رينم ذخأ مث ةكم ربنم ناكم تاشوقنم
 ىسع نبأ

 * ةفرعل لم ميدقلا ةكم
 جارختسا طابنتسالا ءاملعلا لاق( طبنإ»

 طبلا ىسو ظفالا نم هب دارملا ىقخ م

 ضرالا ميباني ميجأ رخئسالط اشتسالاو
 5 امه 1 4 دل 75

 © مهئادنه5 قريع أببلا ىدتبيال كيحت |

 منيو عيني ءاملأ عبن لاقي 6 عمن ل
 ابحتفو عراضملا ىف ءايلا مضي عبشيو

 ىدحاولا نهاكح تاغل ثالث اهرمكو

 ىلاكلا نع رمإلا ةروس ريسأت يف

 ناحبس ةروس ىف ًاضيأ نهاكحو ءارغلاو

 مين ناحبس يف لاق ءارغلاو ثيللا نع
_ 

 00 اعوستو اد مسأو مملو عملا هالأإ

 « اناعثو

 ةعدتمملا زيجولا ةيطخق هل رق د غبنإلا
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 ءىثلا غبن لاق ةرهاظلا ىأ ةشانلا

 يأ ًاغوبت اهحتفو ءابلا مهب غبنيو غبي

 ريظ
 6 و

 رغدلا محلا بحاض لاق ربت »+

 © منال يبف
 00 وهف

 17 ١

 :٠ رتاف ارثث هرثش هرتث ءانجي بدجلا

 ج رختساو هيذتجا هلور نملجرلا رنتساو

 لاق . ءاجنتسالا دنع ٌكذلا نم هتيفب

 هيف بذج رتنلا ثيلا لق ىرعزالا
 © هلثم يورفلاو ىرهوجلا ركذو . ةوفج

 ذ كرار

 يقم ىلا نأ هنع ىلاعت هللا غر

 ةسوع نادر رمع نع بذولا ىف

 لق 8

 5 هوو برش دحأ نم يكلم ام .

 ترج الا رتنبو قشنتسب م ضمضدلب

 ثيدحا ذه ءاملاعمهءيشايخو( '”هيفاياطخ

 0 هحيحص يف يراخبلا هجرخأ حيحص

 ا ات ا!سق
 لع

 : ةقرو وحلب فوألا ةالص ب

 نبال ةغللا بيدهن يف ىرهزالا لاق
 هلوق هنمو. فنالا فرط ةرثنلا ىلا رعالا
 قشنتسا هانعمولاقرغنتساةرابطلاى ولي
 نعةماس ىورو . ةراوطلا فةركنلا كرحو
 رخذتساو هاد داتناو لجدأ . رثن لاق هنأ ءارغلا

 هفيأ )0(

 15 رش

 تأضوت اذا 0 ىلا ثيدح ىف لآق

 :ديبعوبأ هرشإب ةعوطقم ٍفلأب رثنأف

 ال ةشالا لهأو يرهزالا . لاق

 رار لاقاناوراتتدلا مرا

 دانإلا وبأ يورو . رادتسل راتئساو ركتني

 هللا ىضر ةربره ىبأ نع جرعالا نع

 أضوت اذا » لاق هنأ بكج ىنلا نع هنع
 6 رثنيل مث ءام هنثأ ىف لءجيلف مدحأ

 كثيدحطلا ظالال طبضلا لهأ هآور اذكه
 هلوق رس دقو ىقىدياع حيحصلا وهو

 ءارقلا هرسفام ريغ ىلع رثتتسيلو رثنيل
 ىعم للملا لع

 مش ءاملا قشنتسإ نأ ركدلاو رائنتسالا

 أ ضعي لاق ىنارعالا نءاو

 لدي امو .طاخعوأىذأ نمهيفامج رخت
 الكم ىنلا نأ رخآلا ثيدحلا !ذه ىلع

 رختتسي ةرم لك ىف اثالث قشنتسي ناك
 لوقامأو قاشنتسالا ريغ راثنتسالا لعخ

 مييحصق فثالا فرط ةرثنلاى ارعالا نبا

 بحاص لاق . يرفزالا هرك ذام اذه
 رثنتساو هالاوامو موشيخلا ةرثنلا ىلا

 كلذ ج رختسا مث هاما قشنتسا ناسنالا
 نيبيرنلا ف ىورهلا لاقو.فن الأ سفنب

 ركن رثث لاقي ةرابطلا يف رثدتس أورثن ىف
 هلثلا مضب هرئني رك ذلا رث و ءاثلا رسكب |

 0 اطلع لو. ريغال

 قشئتسا هانعم



 شح ذجن 0١5
 ممريغو ةغالا لهأ ريهامجو بلعث سايعلا . فأل ىهو ةرثنلا نم ذوخأم هلصأو
 مفعم ناكو باين لإ انه ذجاونلاب دارملا | راثنتسالا راوثالا عام بحاص لاو
 أ 00 م عديل هئلإ كس م لاق هي 1 م 525 فتأألا ن « ءالأ حا 2 ٍرط

 58 2 يلو تالا ا جاوا لاب ١ راثنتسالاو قاشنتسالا ةستف نبا لو

 قالطا ىف ريشالا وه انهو سارضالا | لاق :فن ألا يهو ةرثنلا نم ذوخأم ءاوس
 ةياهنلا ىف ريئالا نبالاق . ةفلا ىف ذجاونلا | ثيدملا يف امرنيب قرف دقو اش لقي و
 هلثم ةفلابم دارملا نوكي لوقلا اذه ىلعو | لدف رثتنيل ءام هفنأ ىف لمجيلف هلوقب
 هذجاون ووبظ داري نأ ريغ ن م هكحض ىف | هلو .ائدتمم فن ألا حبرب هج رط هنأ ىلع

 لاوقالا سيقا اذهو لاق كحذلا ىف ناكساو نونلا حني رفنلاو ةيلولا بلي ىف

 فعضو .نانسألا رخاواب ْفجاونلا راوتشال كرثث رثنلا ثيالا لاق يرهزالا لاق ءاثلا

 لوقلا اذه نوققحلاو ضايع ىناقلا | هرثني رثن ةرفنم هب ىرت كدب ءيثلا

 © بايثالا اهنا باوصلا اولقو | راثنلا وهو ركسلاو زوجاوزوللا رثن لمه
 هللا ىضر رمع نبا ىور < شنو مكملا بحاص لاق نالف راثن تدبش لاقب
 نع ىمبن هَ ىنلا نأ امهنع يلاعت | هرثني هرثن اقرفتم ءىثلا كيمر رثدلا

 ناكساو نوتلا تا شجتلا , ثجنلا | رثنتو ركتناف ةرثنو ًاراثنو ارث هر و

 نسا وزأ .م ةلامجلاو !رلا باب ىف هلوق . رئاثتو
 وبأ لاق للاعت لأ ههعر كو رهأ لاق ملأ | ند ةلامعلاو ارا ابني ف راامنو

 حدمبال يأ شجنلا نع ىبنلا ىنءم رك ىع هنع روثنملا ف نزلا ىور بتذهملا
 دب ريال وهو اهنمع 2 ديزيو ةعلسلا دحأ روثنملاو هنع ىلا عت هلا ىضر ىفاشلا هنع هلوقب

 لمصأو لاق ديزيف هريغهع.سل اهءارش نع ابلقت يلا ىلزملا بتك نه بانك

 ىورهلا لاقدؤا رطأو ءىشلا حدم شجنلا بديلا ىف روثذملا ركذ رركت دقو ىفاشلا

 ءىشلا نع سانلا ريفنت شجنلا هريغلاقو « ةضورااو
 ءازإ هس د ا كلا. جزع لم ىلا نأ كيدطلا ىف يك ذحن
 نم شحفولا ريش هيف لص لاو هريع ىفأ هجوم ىبلا نأ ثن ثلا ا

 لص ىواحلا بحاصلاق ناكم ىلا ناكم | بانك ىف ع و ذ هذجا ون ثدب ىّتح كدض
 دايصلل ليغ اذهلو ءىّشلل ةراثالا شجنلا ةمجعللا لاذلاب وه بذدللا ن م مايصلا

 اذشو ديصلا هثراثال شجانااو شاجنلا وأ لاق انلطم ملا لهأ نيب فالخ الب



 لج

 شن بلطلاو شاه ةعلسا بلاطل ليق

 عيبلا ىف هنع ىهملا شجذلا ةقيقحو لق

 عابت ةعلسلا ريف قوملا لجرلا رضحي نأ

 ف بغربال وهو ابن: يف ديزيف نم

 هندايزل ديزيف بغارلا هب ىدتقيل اهعاينب |

 ةملسلا صخرا ةدايرلا كل: أب هئم انظ

 © ةمرجم ةعبدخ هذهو هب ارارتغا

 ىلامتهطا باتكل مسا ليجحتالا ( لجن

 ةغالا وليعفإ هر يَ ىسسيع ىلع لزنلأ

 ءارقلا ةءارقرو ةزمطا ريس هيف ةروهشملا

 ةزمهلا حتتنب نسحلاةءارقو مبريغو ةمبسلا

 ركاذف هئاقتشا ىف نويوحنلا فلتخاو

 ةعانص هبأ تك ىف ساحتلا رقعج وبأ

 نم هنأ اهدحأ لاوقأ ةثالث هيف باتكلا

 لجرلا دلوو هتجرخأ ىأ ءيشلأ تاب

 سداد هير رخ هأ :مم نوكيف هلجي
 نم سراد هب ج رخ هأنعم نوك هدا

 اذا موةلا لجانت نم هنأ ىناثلاو قحلا

 قابيشلا ورمعوب أ كالذ ىحو لاق اوعزانت
 هال عزنتلا نم هيف عقو ام اليبغأ ىمنف
 نم ءىش يف عقب ملام عزانتلا نم نم هيف مقو

 هنأ كلاشلإ لوقلاو لجو رع 55 بتك

 ملط ىذلا لعلا ..م امأ هال اليم يس
 ه1 د كت تا

 مهر نم قنشم هيلع هتلخ لجو ع هل

 ا عجو لاق هل الصأ ناكو هدلو اذا لجن

 مث 55١

 وه ساحنلا ريغ لاقو . ليجانأ ليجتألا

 عرفتي ىذلا لصالاوهو لجنلا نم ليمفأ
 هؤام زن اذا يداولا لجنتساو هريغ نع

 تلجن مهوت نم ةعسلا نم وه ليقو

 ىأ ءالجت نيع نمو هتققش اذا باهألا

 مل ةعس ليجتالا ناضتو قشلا ةمساو

 # دوهملل نك

 للاعتو كرابت هللا لوق « من ٠ع
 باب ىف هرث ذ ءاج ( يوه اذإ مجنلاو )
 يدرواملا لاق بذبملا نم ةوالتلا دوجس
 اذإ نآرقلا موج ' اهدحأ لاوقأ 5 ةعبرأ هيف

 هلق اموجت لزنت تناكو ةيآلا تلزز

 ةرهزلا ثلاثلاو ايرثلا هنأ ىناثلاو دهاجم

 هلق موجنلا ةعامج عبارلاو ىدسلا هلق

 ظفلب اهنع ربعي نأ عنتمي سيلو نسحلا

 اهناكسإو ءاهلاجمتنب ةرهزلاو تلق دحاولا

 نآرفلا مجنلا طيسولا ف ىدحاولا لق

 يف هترثتل امج ىمس

 لوق وهو امجنم قرثملاو امو قرفنلا

 يفو ايرثلا هنأ هنع ةياور فو سابع نبا
 موجنلا نم موجرلا ىنعي هنع ىرخأ ةياور

 قارتسا دنع ن ريطايشلا 5
 امل ل 3.

 مجتلابو تامالعو) لجو زع هلوق .عمسلا

 نم ةلبقلا لابقتسا ىف هرك ذ ( نودنهي مث

 ىست برعلاولوزالا يف

 ّى رام وهو

 ( تاغللاو هاممالا بيدبت ؟ جس ؟١م)



 ل ذب

 نوكتا» اهم موجنلا ميمج دارأ ميهارباو

 ف ملأ. ةلبقلاو قرطلا ىلا 8 نودتهب
 مجنلال خو نيج ىلع حصن امنا ةباثكلا

 نم كلذ ريغو هتباتك موجن نم امجن ىدأو
 مجنلا ىهفا رلالاق .ن ونلارعتفب هلك مهظافلا

 برعلا تناك لاقيو تقولا لصألا يف

 ىلع ميرومأ نونييو باسملا فرعنال
 ذأ مدحأ لوقيق لزانملاو مجنلا عولط

 تيدأ ابرقلا مجن علط

 تقولا ىف ىدؤملا ىمس
 تي.ف كَم

 ) هاي مث اموجن تاقوالا

 نك اسنونلا حوتفم لحنلا « لحن
 هاا لق الإ لة ى ال
 بسمألا قرغز الأ تكي فؤرعد ماتح)

 لاقو لاق ةلك ةدحاولا لسملا ربد لحنلا

 ىحوأو )لجو رع هللالوق فقاحسا وبأ
 ىمس نوكي نأ رئاج ( لحتلا ىلا كبر
 لسعلا سانلا لحن لجو رع هللا نال المت
 هريغ لاقو لاق امن وطب نم جرخي ىذلا

 007 كا اه 530
 ثنؤيو را دب لحنلا بيرثلا لع 4

 وأ لاب

 هثلأ نمو رك ذم ظفل هظنل نألف لحنلا
 ا

 هللا ايمنا منو ز زاجملا ةغل ىف!

 عخن
 اذه يدحاولامامالا رك ذو ةلحت مدج هن ألف
 ةثن ١ صد لق من ىرعزالا هر د ىذلا

 ةعءأآ ف كن احبس ا 5 ب ا هذ 1 !فك

 نيبو هني سيلا مم لك كلذك و يلاعتو
 لحنلا ىره وللا لق . ءاحلا الا هدحاو

 يت الاو رك ذلا ىلع مقي ربدلا ةلحتلاو

 « بوسي لوقت ىح
 هنمو دصقلا ةغللا ىف وحتلا « رحت 9

 برعلا مالكل دصق هنال وحنلا لع ىهس
 هدصق !ذإ ةاحتثو ةهأاحتناو هاجت لاش

 © هتدصق هثوحمو هتيحتناو هتيحنو

 حئئابذلاو ديصلا باب ىف هلوق # مخ :

 عاخننلاى احب ذلا ىف غلاي نأ هركي بذهملا نم

 هَللاىضر رمعنبا نعىدرواملا لاق هرسفو

 هلوقق عخنلا نع ىهم هنأ امينع ىلاعت
 ٠ ىلا[ مع ع هه «ليول دله 5 عاد لأ
 نونلاجتف هر ويم اناعل بازأن ةيق ساحتلا

 0 كون ع /

 نونلا حتفب مخنلاو اهريكو اهمضو

 ةحيبذلا عم يرهز لإ لآق ءالعأ ناكسإو

 عاخنلا ىلا مطققلا غلييف عباذا لج نأ

 نبا نع ساسلا وبأ ربخأ ايف عاخنلاو
 ملفع لغاد نركي ضيبأ طبخ ىلرعالا
 بأ لاقو. بلصلا ىلا افلم ن نوكيو ةبقرلا

 ىسمي عانلاو عاخنلا اًضيأ ىبارعالا |

 غامشلا لصصتلإ راقثلا طيخ مضلاو رسكلاب
 ةغللا بيذهت ىف ىرهزالا هرك ذام اذه



 لخن

 مطق مخنلا رصتخملا ظافلا ح رش ىف لقو

 هتدام ىذلا ضيبالا طياا وهو عاخنلا

 بجعمللاابلك راقثلا فوج ىف غامدلا , نس

 ابسأرنيأ اذا ةحيبذلا مخنت اهاو بنذلا

 قرع عانلاو عاخنلا كلا بحاص لاقو
 راق يف داقني قدملا لخاد يف ضيبأ

 وهو بئذلا بجع غلبي ىتح بلصلا
 ابعاخم مطق امخت ةاشلا متو ماظعلا" سي

 عطقلا عخنلاو عاخنلا مطق عضوم مخنملاو

 ةعاخنلاو عاخنلا مطق نم قتشم ديدشلا

 لجرا عختتو ةماخنلاك ناسنالا هلفتا

 دعب هضرأ نع نالف مختاو هتعاخشب ىو

 ©« كلذ نم ةليبق وبأ مخنلاو

 ةدحاولاو ىمعليخنلاو خنلا 4لخن»

 © ىرهوجلا هلق ةلخن

 رن ىأ ريمي دن ثيدحلا ىف « ددن )ع

 دلي دن لاق ادراش هبحو ىلبع بهذو

 دنلاو . ادودنو ادادنو ادن نوال ركب

 نبا لاقو . فورعملا بيطلا نونلا عتاب

 امجريمو يرهوجلاو لمجلا ىف سرا

 كأسم نم طولخم وه ليق ىبرعب وه سيل
 هعمسو لثملا ود نوثلا ريكي دنلاو روفاكو
 ديدتلا اضيأ دحاولا يف لاقيو دادنا

 ه ءاطلا ةدايزب ةديدنلاو

 وهو ميلا ربك ليدتملا « لدن ل

 ءامأو عزن

 ذوخأمليدنملا لما سراف نبا لاق .فورعم
 ذوخأم وه هريغلاقو لقتلا وهو لدنلا نم

 لق هب لدني هنال خسولا وهو لدنلا نم
 لق ليدنلاب تلدنن لاقي ةذللا لهأ

 ليدنلا تلدنم اضيأ لاقيو يرهوجلا

 لقو تلدنع ىاكلا ركتأو لق

 تادنع لاق ل لدن لصف ف يرهوملا

 قورع وبأ لاثو تادنت ىف ةغل ليدنلاب

 لوقت ىبارعالا نبا لق حييصفلا حرش

 ناكم نم هلقتأ ىأ اذه ىل لدنأ برعلا
 لدنأ تلدن هتم لاقي ناكم ىلإ

 ذخأ هئمو لاق الودنمو الودنو الدن

 «دحاو ىلا دحاو نم لقني هنال ليدنملا

 يراخبيلا حوحص ىف تبن «رذن )<

 يف امهنع ىلاعت هللا ىبعو رمع نبأ نع

 يللكج ىنلا ىهن لاق باتكلا نم عضاوم

 رذنلاءاقباباب ىف هاور اذكمو رذنلا نع

 رودنلاب ءافولا باب ىف مث ردقلا دبعلا نم

 » قرط نم اضيأ لسم هاور
 تعزن:لاقي ةنالا لهأ لاق « عزز 0

 هنملق اذإ اعزن ىأزلا رثكب هعزأ ءىثلا

 ناكسإو نونلا حتقب عدلا ىف نالنو

 حورلا جارخاو ةايحلا ملف ىف ىأ يازا
 ىهتنا اذإ اعوزن عزتي رمألا نع عزنو |

 هلاخوأ هيبأ ىلا دلولا عزاد ملقأو هلع
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 هبشلا ف هيلا بهذو هبيشأ ىأ هريغوأ
 عرانو اهدم ىا اعزن سرقلا ف عزتو

 | ةموصطع ايفبذاجيأ ةعزانم هبحاص ل جرلا

 ةموصخ ىأ نونلا حتذب ةعازن مهنيو
 عزتتاف ءيثلا تعزتناو مماخنلا عزانتلاو
 لجرلا يلا عجريام ةعزنلاو علت هتملقيأ
 حب ناتعزنلاو هيأوو هريبدتو رمأ نم

 امهحتفب ةعزن ا.بتدحأو ىازلاو نونلأ

 ةنالا بتك يف روبشملا فورعملا وهو

 ىلع داقتنالا در هياتك ىف قييبلا رك ذو

 داشوك نب ءالملا ىبأ نع ىفاشلا ظافلا

 حتفب ةعزز لات هنأ يئابيصالا بد لإ

 كلذ نووري لاق ناتدل اماكسابو ىازلا
 تلق هريغو ىنابيشلا ورمع ىأ نع

 ناطيحي ناذإلا نامضوملا امه ناتعدرلاو
 ف ايئع مثل ريد ولا ةيصانلا

 بع اهمك را تي ١
 ضعب ره

 نوحدعي برعلا دنع دومم كلذو سانلا

 لاق عزتلا نيب عزنأ لجر هنم لاقيو
 لاقي نكل ءاعزن ةأرما لاقيالو ةثالا لهأ
 دنعو اندنع سأرا نم ناتعزنلاو ءارغ

 ىمفاشلا بحتساو ءاساعلا ريهامج
 عم امهلسغ ىلاعت هللا مير باحصالاو

 نم امه لاق نم_فالخ نم جورخلا هجرلا

 نارقلا عزانأ ىلام ْعيْكَم هلوقو . هجولا

 ف محازأو هب ذاجأ هانعم ىازلا حبتفب

 عزت

 : بذبملا نم ابرلا باب ىف هلوق هنءارق

 هولش عزانت دبق رمل
 اهماءط نمي ال يسارك سيف

 قم ربظي رخآ تب هلق تيبلا اذه

 ه8 رهو اذه

 102 مهريرتلا تعيض ءاساح

 اهماغب وابفوط قئاقثلا ضرع
 ءافلا حتت ريرقلاو ةيشحو ةرقب ءاسنط
 ملف موتو ةرقبلا داو وهو ءارلا رمكو

 حروب ل هانعم هأرلا رماكو هايلأ حتفب مر

 قئاقشلاو ةيحانلا وه نيعلا رغب صضرعو

 ةلمر صحو ةقيقش مدج ةمجمملا نيشلا حيتقب

 نيلمر نيب ةظيلغ ضرأ ليقو تابن ايف
 نيمخض نيلمر نيب قيقر لمر لقو
 ىأ ءاغلا مقرو ءاطلا حتي اهفوط هلوقو
 معن اب هيث عر لخاف وكو اهنيك اعاد 7 اعاذ وهو اهئيحخو اهءاهذ

 ميلا مثرو ةمجمملا نيغلابو ةدحوملا ءأم )|

 1 تومصلا ماغبلاو فولط لع فوطعم

 وهو رفعم لجأ نم ىا ليلا مال و

 بارغلا ىف بحس ىأ بارتلاب رفع ىذلا

 ءاملا ناكسإو فاقلا ممغب دبقلاو

 ضايب هل ىنلا وه ليقو ةرح هضايب دلعي |
 ىأ هواش عزاش هلوق»ةرفصو أ ة رح هطلاخمب

 عج باذ يأ سيغ هلوقو هوضع بذا



 كسن

 هلوقو دامرلا نواك هنول يذلا وهو سيغا

 نعال هلوقو اهسفنا بسكت ىأ بساوك
 اهيلع ةنمال هنأ امهدحأ نالو هيف ايمامط

 لاؤسلابال ةيلئلاو رهقلاب هدخأب لب هيف
 يناشلاو ههبشو رونسلا فالخم ةنكسملاو

 ىلاعت هللا لوقك مطقيالو صقنيال هنأ

 هذه نأ نيتيبلاىممو ( نونمم ريغ رجأ )
 اريعر ىف اهدلو تعيض ءاسنكلا ةرقبلا

 حبت الو هيلع فوطت حاربت ال ىف
 ةناظ رطعملا لجاللمرلا ةيحان ىف فوط"

 تعزات بابذلا نأ ملعت الو اهيف هنأ
 هلعأ ىلاتشاو هءاضعأ تبذاجتو

 كلا يلا يحاص لاق « كلن لع

 اهرسكونوتلا مقب ىعي ةدابعلا كسنلاو

 ىعسإ له بلعثل ليقوامويفةنك اسنيسلاو

 ب لجو زعش وح لكل قف اكسن موصلا
 نيسلا ناكسإو نوثلا مب يف يهب كس

 عشب ىلع ةماسإو ممل كاسنب كلسأ ىإ ا 1 فل : فل

 ىف ابمضبو ىضاملا ىف اهمضو نيسلا

 حتق مم ردصملا ىف اماكسابو عراضملا

 لاو كسان لجرو كسنتو لاق نونلا
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 هدحسالا ليثد ةحيبدلا كل .دلأو كسنلاو كاس

 رسكب ينمي حبذلا ةكيسنلاو مدلا كسنلا
 ١ كسنملاو لاق حوبتملا وهو لاذلا

 انرأو) لو زئتلا قو كسنلاةعرش كسنلاو

 | ع
 هركذ ام اذه ثيفتا نم ةصلخلا ةكيبسلاك

 5١ه

 كسلا ليقو انئادستم يأ ( انكسانم
 حب ذي ىذلا عضوملا كسسنملاو هسفن كسنلا

 اذه لسع بوثلا كو كنئاسنلا هيف |

 لاقوىرهزالا لاق حلا بحاصدرك ذام

 دقو دباعكسان لجر ةدايعلا كسنلاثيالا

 ةديبذلا كسنلاو لاق اكسأ كسني كلسأ

 كاسنلا هيف حبب ةقىذلا عضوملا كسنماو

 لجرلا كفر ضدلالاقهسعن كسنلا كم او

 نوكسنيو اهيلع مواد اذإ ةليمج ةقيرط ىلا

 مالك ىف كملاءارفلالاقو .هنوتأب ثييلا

 لاقيو هداتمت ىذلا داتمملا مضوملا برعلا |

 ناك ريخ ىف هداتمي اكسنم نالل نأ ١
 نا لا اكو . كسانملا ثتدمس هنو هريغوأ

 ةكيبس لك ةضفلا كئابس كسنلا يبا رعالا

 هال كسا كيما ليقو ةيكسأ | كك
/ 1 1 1 

 ماع كلا 15 م امائمدو ف ما
 1 0س

 د نم هلل اهاممو ةسفن 1 4
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 كتم ديعتم لكى وره الاقوى رهزالا
 كس لاقيو كسانم جملا رومأ ثيمس من
 كيسا ةحيبذلاو اكسن كني حبذ اذإ

 ةقدصوأ ( ىلاعت

 اث3 هنأ ىلاسدلاو اي لاقو لاق ةعاطلا كسذلاو ) كسوأ

 هلوق هنمو كسل اهممحو

 عرولاوهبةعيرشلات رمأام كسلا موضعي

 هلوق ىف ىرهزالا

 اءلكك تلا( يكسو ىالص ن

 لاق لاق هلع ىوهمام

 !) ىلاعت



 كسن 1ك

 نالف سانلا لوقو ىلاعت هللا ىلا هب برقتي
 دابعلا نم دياع ىأ كاسنلا نم كسان
 برقتيامو هيلع ضرفا.و كسانملا يدؤي

 ىلاعت هلوق ىف ةفرع نبا لاقو . هيلا هب

 نم ايهذمىأ (اكسنم انلعجتمأل ككاو )
 كين نالف كن لاقي ىلاعت هللا ةعاط
 هك ذام اذه ميبهذ» كلس اذإ هءرق

 ةدابعلا كسنلا ىرهوألا لقو . ىورهلا
 مهلابكسنو دبعت ىأ كنتو كدن دقو

 دياعلا كسانلاو اكسان راع ينأ ةكاسن

 كئاسنو كسا مجلاو ةحيبذلا ةكيسنلاو

 كسنلاوكاشإ كن هنمل وقل

 . كئاسنلا هيف حب دت ىذلا عض ولا

 كسنماو

 انباحصأ لاق قيلعتلا هباثك ىف انباحصأ

 كيسنلاو نيسلا فيفشتب كسا جمحال لاقي

 ريثك ناك اذإ كسان لجر لاقي ةدابعلا
 عطوم كادنملاو ةحيبذلا كيسنلاوةدابعلا لا ع

 جحلا ىمس امإو لاق كسانم عجاد جنا

 انراو )ىلاهت هللا لوق رك ذ ددع ىدحاولا

 نيينمم ىلع ةغالا ف كدنلا ( انكسانم

 ابأ يردنالف ديعرخ لاو حبذ اعدحأ

 نم ةيدنق ) ىلاعت هلوق ىف لاقو لصأالا
 كسنوأىلاعت هلوق(كنوأ ةقدصرأ مايص

 مسن

 زعش اهكسني ةحيبذلا ىهو ةكيسن عج
 ةدابعلا ك ذنلا لصأولاق اهحبذي يأ لجو

 كسلا ىمم لصأ اذه بياملا كسانلاو |
 فرشأ نم اهنال كن ةحيبذلل ليق مث |

 ةئاحيس هللا ىلا اهب برقتي ىلا تادابعلا

 لاقو . ىدحاولا مالك رخآ اذه ىلاعتو

 مامنأالا ةروس رخآ ىف ةببتق نب دمت وبأ

 كسنلا لصأ نآارقلا بيرغ هباتك نم

 بائك ىقفلرق . ىلاعت هل ىلإ هب برعم

 لالفا ةيؤرا كسنن نأ عيدكم للا لوسر
 لخادةدابع وهو موصلا انه كسنلابدارملا

 نأ زوبيو مدقت ام ىلع كسالا مسا يف

 ةالصو موص نماقلطم ةدايعلا دارملا نوكي

 نيديعلا ىف رييكتلاو ةيسضتلاو نيديعلا
 ع ةقاعتأ كج جدا نعل .٠ نم

000 

 8 معأ ىلاعت هاو لالحلا

 لوألا بابلا رخآآ يف هلوق « من

 ةيسْلف سغ دقو احوندم دحو يذلا

 كلد رسغو

 ناكسإو ميما حتمب وه همد ىف
 ريعيلا فخ وهو و رسكو نونلا

 وه سراف نبا لاقو . يرهوجلا هلق اذك

 ىف ىريزلا لاقو ريعبلا فخ نطاب

 لاقو . ناسنالا ردظك وه نيعلا رصتخم



3 
 وشن كا قمت

 * بلطاب هتوص همفرا ًادشان | لمفلا نمقتشم وهيئاسكلالاق ىرهوجلا
 ىعمصأألا لاق . امسن مسني هب مسأ لاقي

 © مسخ ريمبلل اولاقأك مسنم ًاضبأةماعتال اولاق

 ابمضو نوذلا رسسكب ةوسنلا « وسن 9“

 تيكسلا نبا امهركذ نائروبشم ناتغل

 هدجحاوو هظنل نم هل دحاوال مهجوه هريغو

 ىف ءاقبلاوأ لاكدتف ءاسنلا امأو ةأرما

 ةليأ ملرحا) ىلاعت هللا لوق بارعا

 ةوسن مجوه ( متاسن ىلا ثفرلا مايصلا

 ةلدبم ءاستلا ىف ةزمبلاو هلدحاوال ليقو

 علما هّللاو ةوسل هأنمم ىف كلرتك وأو نم

 أ | ءىثلا بشن ةغلا لهألاق < بشن ١

 ابحتنب بشن, نيشلا رسكب ءىثلا ىف

 هتةلعأ ىأ هيفانأ هتبشناو هيفقاعيأ اوشن

 موني ب رمل تيئنوقاعا بشناو بشت

 حلا باشنلاو ثاعلاو ةباشن ةدحاولا ماهس ءاغتلاو

 © ب اشنلا بحاص

 | ىف زيجولاو طيسولا ىف هلوق « دشن ل
 نيهلاةرافك بهن الو ناعالا باتك لوأ

 لق . هيلع هريغ سقي نأ ىهو ةدشانلاب

 ىلاعت هلل هركذ اذأ هدشان لاش ىفارلا

 اي فنأ ناب كتاأس ى أ لا كتدشنو

 ليقو ركاذت ىأ دش ف هايإ هتكذ كلن أك

 مكرب هللا ك_كأع يأ هللاب كقدشن عم

 ةلاضلا بلاط ىمسو ىلوص يأ ىديشن

 | ةيعدعاملاو هيأ

 هللا ىضر ركب أ ةئم |

 عيب باب ىف بذجملا يف هلوق «رشن#
 ىف اهنع ىللاعت ه هللا ضر نعررت ١ ةشئاع ع هلأ

 درك هنع ىلاعت

 حقب رشنلا . ةرغ ىلع مالسالا رشن

 رشثنملا هائعمو ةمجعملا نيثلاو نودنلا

 باتكّى هركملا دح ىلازغلا لوق هلثمو

 قي رطلا هذه نيجولاو طيسولا نم قالطلا

 يا أ نيشلاو نونلا تشب ىه رشنا مذأ

 ىضطر ةريره ىلأ ثريددح قو ءرأ اكننالا

 رشنب ناك هيو ىدلا نأ هنع ىلاعت نا

 ةنص ىف هركذ ًارشن ةالصلا ىف همباص
 هاور ثيدحلا اذه بذيملا نم ةالصلا

 حرش ىف ىوغبلا لاق . هفعضو ىنمرتلا

 يره وللا لاق .حص»ب الث دا اده ةئسلا

 هرفي ةريغو عاتملا رشن , ةدغم جاتأأ كن

 وهو ركسلا ءىدايم ةوشنلا 4 وشن »ع

 ةغللا هذه نيشلا ناكساو نونلا حتفب

 5 هطسإ ارشن

 سوي معزو ىرهوجلا ل اق . ةروبشملا

 ناوشن لجرلاو نونلا رسكه يف عمس هلأ ا

 ةطن أ نم دحتلا ثنلاو 8 ىثتنا دقو

 فاي رلا بان را ىفر ؟ ذم
 وهوةطورلا نما يلا بناتار زوألادخ

 ىرهوجلا لاق . نونلا ح وتهم روصقم |

 هرلعش فادح برعم ىفرق جتساشنلا ود

 « انم لّزانملل اولاق ام ًاميفخن



 عصن ك4

 باتك ىف طيسولا ىف هلوق 6# مصن
 لق ٠ نوالا عصانلا ىنارحبلا ضيحلا
 .٠ نوللا صلاخ وه مصاثلا ءاماعلا

 ضايبلا صلاخ بوث لك وه ىم.صألا
 لاق . عصان وهف ةرملا وأ ةرفصلا وأ

 اميف داصلا حقي معني ءيشلا عصن دقو

 © نابو حضو اذأ اعوصن

 قراشملا ىف ىضاقلا لق 6 فصن ف

 هفعنوءىذلا ت صوهلاقي .ملاطلا بمحاصو

 ةقلو | رحتفو أهمضو نونلا رسك كب هفصنو

 القنو هاب ةدايزو نونلاصتفب هفيصن ةعبار

 لصن لصنلا ىرهوجلا لاق لمن +

 ةمهحو حمرلاو نيكلاو فيسلاو مبسلا

 جس رخ رفاحلا ل_صنو لاصنو لوصن
6-7 

 مهي ىععب لص 3 رعش لصنو ةعض وم

 هتيحلو باضخلا هنع لاز الوصن داصلا

 تالصاتو أربتىأ اذك نم لصنتو لصان

 «هتحرختسا اذا هتلصنتساو هىثلا

 نش

 ةضورلاو طيسولا ىف ركذ (بضنإل
 الإ لس ؛ ىف ءالإ بوضن ةيحيزأإ . ضرالا

 نييك

 ( لق
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 بهذ اذا ءاذل ليق هنمو ديعبلا بضانلا

 © دمت 3 بِضأ

 لإ ىرهوجلا لق © ر

 لاقي هريغ لاق م ركلا سراح 0
 ىفارلا ممجرر . ةمجعملاو ةلمولا ءاطلإ
 «هريغهحج ركل ذك و ةلمهلا ةاقاسملا باب ىف

 عبرأ هيفو فورعم عطنلا 6 مطن ف
 عم امحتفو نونلا رك ةروهش» تافل

 رك اهحصفأو ابحتفو هاطلا ناكسا

 عاطنأو عوطت ةيمهو ءاطلإ حتفو نوذلا

 قيمت ىأ مالكلا ىفو رءأألا ىف مطنتو

 < هيف غلابو |

 لمأت رظنلا يرهوجلا لاق * رظن
 مهتنب نارظنلا كلذكو نيلاب :ىثلا
 رظنلاو ءىشلا ىلا ترظظن دقو ءاظلا

 ىرادو راظتن الا |

 رطاسنلا

 نالف راد ىلا رظنت

 ةلقملا ىف رظانلاو لباه ىأ رظانت ايرودو

 نيعلا نأ-١| هيف يذلا رتصأألا داوسلا

 ةراظنلاوظفاخلا رظانلاوةرظانلا نيملللاقيو
 . هترخأ هترظنأو ريخأتلا ءاظلا سكب

 ةلمميف هرظننا هرظنتو هلهمتسا هرظنتساو
 هرظانومرظنن | يأ ماطق لثم راظن مطوقو 0

 ةنسح ةأرمأو ةبقرملا5 رظنملاو ةرظانملا نس ا معقب بان ءاملا بضن ةسنللا لهأ لاق

 ديدشتب ى نمي ةراظنلاوأض يأ ةرظنملاو رظنملا | لفسو ضرالا ىف راغ ىأ برضن داضلا
 ريظنو ءىثلا ىلا نورظني موقلا مع ءاظلا ىعمصألا لاق . مدعي موقلا بوضنو
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 ريظنلاو رظنلا ة-'يبعوب أ ىكحو .هلثم ءىثلا
 ةريظن نالف ءارغلالاق:ديدنلاو دنلاك ىندع

 ناه.جيو مهنمهيلارظنب ىأ هموقةروظنو هموق

 ةضورااد زيجولا راعيسولا ف4 8 و ,رئاظن ىلع

 فيف#ثو نوتلا مهتنب ىع ةراظنلا لجال

 اهب نونعي مجعلا اهلمعتسي ةمجسملا ءاظلا
 تسبلو هيلأ رظنلا دصقي ام ىلا رظنلا

 لق .

 نا همحر حالصلا نب ورع وبأ خبش تلا

 ةراظنلا لجال هأرسب نأ زوجيال ىلاعت

 نورظن, نبذلا موقلا مثو ءاظلإ هيددشتب

 © يرهوجلا هلق اذك ءىشلا لا

 ةاشلا ةجعنلا ةنللا لهأ لاق <«
 ةجعتلا ي ره وجلا لاق . ن أاضلا ٠ نم ةيلإ

 و5 معل و ج1 د ُْن اذك و4 تاجعن و حامت ملأ 9 نأضلا 00

 ىعملا اذه ةغللا هذه ىف ةفورعع

 رمتخم ىف ىديبزلاو لمجلا بحاص لاق
 ىننالا ةجعنلا نوصحي ال قئالخو نبعلا

 ىثثالا ةجمنلا يدحاولا لاق . نأضلا نع

 عمسيب باب ىف روك ذم عنمنلا 6 منعن ل“

 لقبلا وه بذل نس راغلأو لوصالا

 ا امهحتفو نينونلا مضب لاش فو رحملا

 ىف سراف نبا ركذي لو ٠ . روشأ حتتملأو

 دس ٠,٠00
 . حتتلا ىوس ةعامجو ىرهوجلاو لمجلا

 لاق ٠ مك بحاص نينغللا يحن نمو

 ل 5 | امل! 10 00

 مسنعتلا محلا بحاص لاق . ليوطلا

 يع وأ لق ٠ حيررلا ةبيط ةلقب عنمنلاو

 مدخلا ةاورلا صعب هركذ د اذكو عنعنلا

 ىلع ةرارح ابيف ممطلاو حيرلا ةبيط هلق

 لوقت ةماعلاو ةغينح وبأ لاق . ناسللا
 هكحلا حام مالك رخآ [دو حتفلاب عنمت

 مشلابق حلا بحاص لاق «يتنإل
 نوكي حاصان اقعنواقيعن و اقاماو اك اقعن قع

 اًقيعل بارشلا قعنو زمملاو نأضلا ىف كلذ

 راعتساو. نسحأ بارغلا ىف نيذلاو اقامنو

 رخآ اذه بنارالا ىف قيعالا مهضعب

 ىرهزألا لاقو -

 . ءاشلا ىعارلا ءاعد قيمنلا ةنللا لهأ لاق
 قفنو بارفلا قع ثيلأ لاقو

 لاق . ةلمهملاب و ةمجعملا نيفلاب ىعي
 مالك نولوقي ةمئألا نم ةاقثلا ىرهزالا
 ىعارلاق منو ةيجسءملاب بارغلا قف برعلا

 اذهو ىرهزالالاق . بعت زوو ةلمجملاب

 © حييحبصلا وه

 هو ةفورمم سبلت ىلا لمثلا 4غ

 هل 5 01

 محلا يىحاص مدلك

 ( تاغللاو ءامسالا بيذبت الجاس ؟8 م)
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 للعت ىلا ةديدحلا فيسلا لعنو ةئنؤم

 متاحوبأ لاقو . ةئنؤد ًاضبأ ىهو هنسأ ىف

 هذ هولا 26 للا هباتك ىف 4 قاتسجسل )|
 اسمع رام لا 0-2

 فيسلا لمن كلذكو لق ةقثؤم لعنلا

 تلمنا لاقيو ضرالا نم لعنلأو ةيادلاو

 ةنل ىلع لاقيو ةحيصتلا ةغللا هذه ةبادلا

 نم رذنلا باي ىف هلوقو . لأ الب تلعن
 ىذلا لعنلا يعبر همدق هلعن سمنو هي ةيبنتلا

 دوعي هلعن يف ريمضلافهب ادام يدملا ناك

 مدقت ىذلا وه لمنلا اذهو ىدطا ىلإ

 هلوقو . اهوحمو برعلا بذح هلوق ىف

 رجدلا لصق ىف بذوملا نم رجحلا باب ىف

 ىضر رفعج نب هللا دبع نأ هينسلا ىلع
 افلا نيتسب اضرا عاتبأ امهنع ىلاعت هللا

 قرسي ام هنع يلاعت هللا ىضر نامع لاقف
 لمنلا هذه هب دارملا لعن ىف نوكت نأ

 هئبغ ىف ةغلابملا هانمءو سيلت ىلا ةفورعملا

 © هتقفص يف

 ءايشا ىلع قلطت سفنلا سفن اع
 مدلاو ءىثشلا تاذو ناويحلا سفن اهم

 (سفتلابرشنلا )ىلاعت هلوق هنءوىيدآلاو
 دارملا» ةلئاس سفن هل سيلامو ملوقامأو
 : رعاشلا لوق هنمو مدلا سفنلاب

 انسوفن فويسلا دح ىلع ليسن

 ليست فويسلا ريغ ىلع تسيلو

 سفن

 منزلا هجوأ ثالث ةلئامع بارعإ ىف زوجيو

 نيوتت الب حتتلاو امهتيونت 3 بصتلاو
 ةلئاس سفن هل تسل ىذلا ناويطأ أ أفعو |

 ليقلاو زلكلاو 5 ةلحنلاو رومنزلاو ةيابذلاك

 رصارصلاو برقعلاوءاسفنكناو ثيغا ربلاو
 اذكو اهوحتو نابق راو نادرو تائبو

 سفن هل ليقو حصأألا ىلع صربأ م أس

 ًانن اهل نأ حصالف ةي ةيملا ا ةلئاس

 ةلئاس س ف اهل عدشضلاو ال ىاثلإو هلئاس

 امهيف ليقو بهذملا وهو روهشيلا يلع

 اذع مث ةلئاس سفن امل سبل امنا ناهجو

 بهذلا ىلع هيف تامام سجتيال ناوي

 نع صقانلا ءاملا ءاوسو هبجني لوق ىفو
 اذهوعت راك إو تاعئاملائ اسو نيتلقلا
 ناويطاامأ ووئاملاو ءاملا ةساجن ىف فالط ٍإ

 50 ُّق ليقو أدحأو الوق هسفن 1س

 ىبنجالا نأ ويلا ف اذه وهسجنتك نالوق

 لقا دودك ءىثلا سفن نم دلوتملا فو |

 الوقهجنيالف ءالئابلاو ةئك انلاو نيجلاو

 قمضو وأهيفديعأ متدنمجا وخ اذاف ادحاو

 مدلا وهف سافنلا امأو . ىدجالاك راصهريغ

 ةصض هتقيقح ىو ةدالولا ببسإ جراطأ

 ةأرملا تسفن لاقب ةنللا لهأ لاق هجوأ |
 نات نونلا فو ءاثلا ركب تداو اذإ

 ضيملا لاقي واهحتف ىاثلاوارمضامه رهشأ



 عفن

 لاقو روبشملا ىلعنونلا حتفب ةأ رملا تست

 ىثاقا يح ابمض زوجي ال نورثكالا

 مقلاب لاقيهنأ ت تسفن نيح ءاممأ ثيددح

 مضلا نكل لق ةدالولا و ضيملا ىف حتتلاو

 رثك أضرحلا ف حتفلاو رثك أ ةدالولا ىف

 لاقيال دحاو ريغو ىبرحلا م هاربا لاقو

 لامفالا يحاص كح ومشتلمالا ضحلا ىف

 ©« اميمج بيف نييجولا

 هعثن لاقي رضلا دض عقنلا < مقن وف

 « ةعفنملا مسالاو هي عفتناو هعفنب اذكب

 ىف روك ذلا سوقانلا * سقن

 يرهوجلالاق فاقلا مضب ناذالا ثيدح

 تاقوال ىراصتلا هب برمض' ىذلا وه

 دازو سوقاتلا برض سقنلاو ةالصلا

 جا ىأا نا تناسب 0 , ايمدحاص ؛.؛ .بقنلاو هن ؟جلا ىحا

 سيقاونلا برض فاقلا نوكسو نونلا

 ةيدخلا ةليبولاو ةليوطلا ةبشذتا وهو

 « سيقاون سوقانلا عمجو ةريصقلا
 روصنم وبأ مامالا لق « ضقن »+

 هتمرباامداسفا ضقنلا ثيلنأ لاق ىرهزالا

 نونلا مضب ىنمي ضقنلاو ءانب وأ دقع نم
 ضقنلاو مده !ذإ ضوقنملا ءانبلل مسا

 لجملا امحه نونلا سكب

 اممتربداوراغسالا امهتل نه دقناذللا ةفانلاو

 ىنعي ةضقنلاو

 كف

 رسكلاب ينعي ضقنلاو . ضاقنالا مجلاو
 تدارأ اذإ ضرالا نم # د ضفتنم

 2 رجلا[ ضقتا لاقبو ضرألا د

 هماثثلا كعب رمألا ضقتناو ءربلا كعب
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 كيصقتت

 رخآ اذه .هدس دمي رغثلا رمأ ضقتناد

 محملا بحاص لاقو . ىرهزالا مالك

 اضقن هضقني هضق ماربالا دض ضقنلا

 نونلإ مضي يعي ضقنلاو ضقانتو ضقنت و

 ةضقانم ءىثلا ىف هضقان و ضوقنملا ءانيلا
 ضاقنا مجلاو تضقام ضقنلاو اضاقنو

 نق يرهوجلاو لمجما ىف سراف نبا لاقو

 ركب ناتنا ضقنلا» ضقنلا هحاحص

 ثكنلاكىرهوجلا لاق ضوقتملا وه نونلا
 وهو ءائيلا صضقن ىف لصح دقف تلق

 ىرهزالافاه ركون وئلامض ناتذا ض 2

 نباو مضلا ىلع ارصنقا ميلا بحاصو

 مضلاو رسكلا ىلع ىرهوجلاو سراف
 وه رسسكلاو هيلع نيرصتقملا ةلالجل ىلوأ
 ينم ثكنلاو ىعدملاو مبذلك سايقلا

 نسحب سلو ثوكشملاو ىعدملاو حوبذملا
 ىحراش نم ةعامجو شيطاب نبأ هلمفام

 رسكلا ىلع م رسمتقا نم بذهملا ظانلا

 حاحصف اع ارارتفا نيعتم هنأ موماعيإو

 ْ * ىرهوجلا



 ذذ

 ديبعوبأ لاق ىرهز ألا لق « مق د
 عنصي ىذا مامطلا لوي ديزاب 1 كيعيس

 ا 0 ةعمقتلا كال كيلا دنع
 ا

 رندل | بععقت ةنم لاه ةيعك1
 ُُح

 ١ همنصام ةعيقنلا ءارفلا لاقو. لاق اعوقن

 تعمق ألاقي رغسلا نء همودق دنع لجرلا
 مامط ةميقنلا ليمش نبا لاقو . اءاقنا
 اذإ لب الا نمدعىلع اوعقن اعووشلالم الا

 كلف هدر ىأ ابنم اروزج اهتقلب
 نم رحن ام ةميقنلا ىعمصأالا لاقو.ةعيقنلا
 ضعحلا ةعيقنلا تيكساانبا لاقو .بهن

 تركذدق ىرهزالا لاقو . درعي نيل نم

 يدنع هنخأمو ةعيقنلا يف مهفالتخا
 مس لاقي لتقلا وأ رحنلا

 وهذ دربي يذلا نإللا امأو . لئاق ىأ عقان

 نإللا تعقتأ نم هلصأو ةعيقنلاو ميقنلا

 ىلا

 وخو عقنلا

 ١ انعوهتمت نولوقي الومقنملاقيالو ميقث وهف
 عموم هو مقان م لاقيو برعلا نم ىعامم

 تومووقنم مس ليقو تباث ىأ عوتنمو

 عقتأ هنو ها ءالإ تعقنو مئاد ىأ عقان

 ءاملا ى ءمتأو تيور يح تبرش اعوق

 منو سس مقر مقنلاو رابغلا عيقنلاو

 ةمادأو هةعبأت مقنأو 0

 نالفو

 وهو هلام لضف ربا مقتو ٠ تعفن نع

 ةريثكلا رثبلا عيقنلاو ةعبب نع يبنملا

 ا هلدصأو هنأرب يفتسإ ىأ
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 22 و

 ىورأ ىأ هيلع ءاملامقتو ةعقنأ عمجلاو ءالإ

 عوقنلاو تبث اعوقت عمقن ءاملا عقنو هفطع

  اث تع لاق ءغلا يب تقام
 لالا 5 جلا 7
 ةض | ام

 اعوقت

 ذخعتي بارش ميقنلاو ليالا ن٠ مقنأ ءاودل

 خبط ريغ نه ءاللا ىف عقلي بعيب زلا نم

 عقتو هريغو رهن يف عمتجا ءاملا عقتتساو
 تنأطا ىسفن كلذب تعقتو اعوتن مقني

 يردزالا مالك اذه ريغ هنوأ عقتناو هيلا

 عقاتلا ءاملا عقنلا جحا بحاص لاقو

 مهجاو ركذم ءالل ةريثكلا ربا ميقتلاو

 نانقت مجلاو عن ءاه عيتجم لكو ةعقتا

 ةبيطلا ةرملا ضوألا ليفو عاقلا مقنلاو

 ليقو عافترا الو طابهما ايف سيل نيلملا

 عقئاو عاقت جاو ضرألا نم مقتراام وه

 مقنو درتي هيف تن ءالأ 3 مقتتساو

 ةنلأ

 عمق وهف عفن ةعقتي هريغو ءاملا ق
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 هىّشل

 مقلي ءىذ ع وةنلاو م.ةنلأو هديث هعقت هعئلأو

 برشو هؤام قصي مث هريغو بييزلا هيف
 ءاملا عقتو كلذ نم تعقتأام ةعاقنلاو

 مقنملاو هبهذا اعوقنو اعقن هعقني شطملا
 لك ةعاقتو ءىشلا هيف .ةني ءانا ةعقنملاو

 ماعط ةعيقتلاو هيف مقنو ىذلا ءاملا ءىث

 ماقط ةعيقتلاو رفسلا دلع مداقلل ملص

 عقنو ربك توما عقنو هكالمإ ةليأ لجرلا
 هناي هعقتأو اعوقت مقني هنوصب خراصلا



 لقن

 | عاقنلاو هقدصأل وهب جاعامىأهربخب مقت امو

 هسنل حادم نه هدئع سل اع راكتملا

 هل مقنو هيبشأ امو ءاخسلاو ةعاجشلا

 بيطلا نه برض عوقتلاو همادأرشلا
 0 ملا بحاص مالك را اذه

 هللا لوسر ىبن ثيدحلا ىف # لقت الع

 زوجع الا جورسملا نع ءاسنلا هيل
 لهأ هلق اذك نافعا نالقتلا اهلقنم يف

 ماما ركذو ديبقت ريغ نع مريغو ةغللا
 قللا فخم القنملا نأ ةيابنلا يف نيمرحلا
 دمتعملا وه لوألاو هريغ اضيأ هك ذو
 ناتما امحتفو ميملا رسكب لقنملا وهو

 ىف ىرهز ألا لاق . امهيف ةحوتفم فاقلاو
 ١ ىومأألا لاق ديبع وبأ لاق ةغللا بيده
 نأ الو ديبع وبأ لاق . فما لقنملا

 ناك ام ميل هع ىلع اممنأ رعشلاو ةياورأا

 9 رسكلا الا لقنملا وق مالكللا ةهحو

 نب نا رابعلا وأأ يكورز يع ساملا وبا يورو يره الإ

 | لدتا فخلال لاقي لاق هنأ ىلارعالا
 مالك اذه امبيف ميملا رسكب لقتللاو
 ىف نيدلا لام انهيش ركّذو . ىرهزالا

 فنا حتتفلاو رسكلاب لقنلا نأ ثلثلا
 عسإ باو يق ةلوث و١ هت فما مصابو هل ثق :.علصملا ف 0000

 ١ نافع نب نانع نأ بذّْْذَأ نم ررغلا

 هل يضر ثا دبع نب ةحلط ع نه ىركشا

 واع رم

 هل ضوأأب هلقاث ةئيدملاب اًضوأ امهنع ىلاعت

 ىلع فاقلا حتنب وه هقان هلوق ةفركلاب

 تاقاث هلثمو هلداب هاثممو هلدأبو هعياب نزو

 هللاو كنثدحو هتثدح اذإ ثيدحلا انالف

 فاقلاناكسأونونلامضب ةلقنلاو. اعأ ىلا ت

 لقنلاو عضوم ىلا مضوع نم موقلا لاقتنا

 ثدالا نع يرهزالا هلاق ءى ثلا ليو

 سايعلاوبأ لاقىرهزالا لاق .فورمم وهو

 لاقيال بارشلا ىلع هب لقش ىذلا لقنلا

 نم نوريثك ةعامج ركذو نونلا حتتتب الا

 بارع لا ىلع 4 لقشام ام نأ ةغالا لمأ |

 لملف سرافنبا هرك ذاذك مضلاب لقت

 قمطوق . حتتلارود ديردنبا لاقو لاق مث

 انركذ جيرختلاو لقنلاب نالوق ةلأسل

 ع ءاحلأ ىف هانم»

 ةططخغ فوص نم ةلمش ةرملا 6 رع ٠ع

 نؤنلا حتفب ىهو ةلهأالا لاثمأ ايف ليقو لاق

 ميملا ناكساب ابني روجيو ميما سكو

 ف اك ميملا ناكسإ مم نوئلا رسك زوجيو
 هميم فورملا ناويحلا ركلاو هرئاظن

 نوتلأ حتف عم اهناكسإ زوجيو ةروسكم

 مضوملا ةرعكو . ةلمُشلا ىف اك اهرسكو

 نونلا حتفب شو تاقرع دنع فورعملا

 © فوصلا ةرع ىفامابيفز وجي وميملا رسكو

 ةلع هنم ةدحاولا فورعم لها لع
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 روهسملاوه !ده ملا ناكساو نونلا حتشب

 ناكساب لاقي هبارعا 2 ءاقيلاوبأ ىحو

 | لاقيو يدحاولا لاق . ناتغل اممضو مملا
 يتلا ةلمتالا امأو لاهو لمت اهنم ةعاجلا ىف
 ابحصفأ تاقل اهيفف مبصالا سأر ىف
 ةيناثلاو ممل مض مم ةزمهلا حتف اهرهشاو
 سكب ةعبارلاو اموحتمب ةثلاثلاو امضي
 بت رثلا اذه ىلع ندرك ذمملاحتفو ةزيشأ

 نع حيصفلا حرش ىف دهازلا ردع وبأ
 عابلعت قربخأ لاقو ىبارعالا نا

 لما اهدعو ةاعالا 2 لاقى ارعالا نا

 فارطأ أردالا و ةلمأةعبا رلاوتلعأ ةثلاثلاو
 ةغانا لهأ رثك / لاق | ا|دكهو عباصالا

 قوزرملاىل |عوبأ لاق.مس ؛اصالا فارطأ اهنا

 مباصالا تمس اعرو حيصتلا حرش يف

 در هبانك ىف قييبلا ركذو . لمانالا
 داشوك نب ءالملا ىأ مامالا نع داقتنالا

 ىنابيشلا ورمع ىنأن ع ل ا هنأ يناببصالا

 اولا مهنأ ىنرحلاو يباتسجسلا مثاح يلأو

 هركذ كيذكو تالعأ ثالث عبصأ لكل

 ِ ىلا هللا هللا ةقحر يناثلا علا

 اك ماع نبا لاي
 تيغأا موو تيدصأ هلك 2 سامع ل ا

 ىلاعت هل ههحر ىفاشلا لاك يفارلا لاق

 كمبس هتلتقام يأ ثيمصأأم نعم

 يم

 باغام تيمأ امو هارت تنأو كباكوأ
 هم هتلئقف كنع

 فالخىهنلا ةنالا لحأ لاق هي ىمن »+
 ىهانتو هتعىههتاف اذك نع هتيبنو رمألا |

 ىمن ىأ ركنملا نع اوهانثو فك ىأ

 ركشملا نعوم وه لاقيو اضع مهضعب
 روكشك لوف ىلع ءاغلا مغو نونلا حتفب

 ىأ 'يهانتو ىهتناذ رباعا هيلا تيبنأو
 هئمو و ةياغلا ةيابسلاو غالبالا ءاهيعالاو مل ماب

 مفلأب ةيبعلاو ىرهوجلا لاق : هتبأج علب

 لجر نم كيهان لجر اذه لاقيو هلثم

 هانمم لجر نم كانو لجد نم كيمو ا
 هذهو هريغ بلطت نع كاهن هب ىعي هنأ

 كلؤتو رك ذت ةأرمأ نم كتيهان ةأرما

 تلق اذإو لعات مس

 لجرنم كبسح لوقت م لجر نم كيب
 ىف لاقيو ردصم هنأل عجن د نك م
 لو ةفر 51

 ٌ هي ل مم يثتو

 كلمات نأ دعا
 لحجر نم يشأ هللأ م

 ةلجلا هذه لاق لاخلا ىلع كيمان بصتإ

 مالحألا ولوأ » ثيدحلا فو. ىرهوجلا
 لاق ٠ ءاحلاحتفو نوتلا مضي ره «ىبعلاو

 مضب يسب ةيبللا ىلنايحالا لاق ىدحاولا

 نمهنو عن لجروىبنلا اممعجو لقعلان ملا | ت

 ىوتط 3ك هل ةيبم لثعلا ىع سا نيهم مو

 جاجزلا لاق . هزواجت الود رمأ م ىلإ



 روث 0

 نع هب ىبتني للة ىا ةيمنوذ نالف
 جاجزلا لاق. نساحلا فب لخسيو منابقلا

 ىلا ىهتني ىذلا وه ةغالا لهأ ضعب لاقو

 اذهونسحأ اذهو جاجزلا لاق هلقعو هبأر
 ىسرافلاىلعوبأ لاقو . ىتايحللا لوق ىنعُم

 ىدملاك اردصم ىبهنلا نوكي نأ زوجي
 هاتعم ىهملاو لاق زاظلاك امج نوكي نأو

 ىمملاويمهنلا هنمو سدحلاو نايبلا ةنالا ىف

 لاق .مقنتسيف ءاملا هيلا ىهتني ىذلا ناكملل

 ةيهنلا قاقتشا ىف نالوقلا جري ىدحاولا

 ىه ةيهلاف سلا وهو دحاو لوق ىلا

 رخآ 1 اذه سو ىبنت ىلإ 4 حئابقلا نع

 © ىدحاولا مالك

 حتفب اهيلع نذؤي يلا ةرانملا 6 رون ع

 يتلا ةرانملاو هريخو ىرهوجلا هرك ذ ميل

 اضيا ملا ح حتي جارسلا اهيلع مضوي

 لاق . محلا بحاصو ىرهوملا اهركذ

 حنفي ةرانئسالا نم ةلعفم ىه يرهوجلا

 رولا نم أل واولاب روانملا مجحاو ميما

 ١ ا/و دن

 لصأألا هيش دقق نمو رثانم لاق نمو

 . بواصم هلصأو بئاصم اولاق م دئازلاب

 ىلع روانم ةرانملا عج محلا بحاص لاق

 لاق. سايق ريغ ىلع زومبم رئانمو سايقلا

 فرحلا هبشن برعلا نال كلذامإ باعت
 رونلا نم ةلعفم هو ةرانم اوهبشف فرحلاب

 هيوبيس امأو.اهريسكت اهورسكف ةلاعنب

 مكودقو طلغلا ىلع اذه نم زمهام لمحيف

 مو زمهلب رئانملا ماسلا باب ىف هيبنتلا ىف

 ناك اذاف واولب يلا 7 وش يف هرأ

 ناكنإ و سأب الف نيدخالا دحأ ىلع ازئاج

 ىاتسجسلا متاح وبأ لاق . واولب دوجألا

 ابعهحو ةئنؤم راثلا كنؤملاو رك ذملا ف

 يف ةروك ذل ةروثلا . رونو ناريثو رونأ |

 حالصلا نبا لاق هايملا
 هك أ ا! | خه .
 8 طوطخح ايرف هوحر

 بيم“ ىف ىرعز ألا لاق « كين اع
 كيان لعافلاو فورعمكينلا ثيللا لاقةغالا

 © ةكرينم ىف الا وكيتموك وينمدب لوعتملاو

 صن ةراجح ص

 عضأو ملا ءايسأ ف كصف
 | عطا يقاوم ةروكذم 6 دين
 بذر ولأ نم ةالصلا فو راغلا ةأكز يفو

 ضو نوثلا حتنب ىع ىرخأ مضاومو

 3 ا 2 وكلا داوس ىلا نثرح نيبام

 كل
 انكلأ راس نعو زاجحلا برعلا نما

 هذ ةماعثأ لمع نم ابلك دو نملا



 لطب  ة/“

 8 ملعأ ىلاعت هللاو "'” علاطملا بحاص

 دسقع باب ىف ةروك ذم # نارجن ا
 اوجرخأ وياكم وذ ىف بذبملا نم ةمذلأ
 ةريزج نما رجت لهأو اجا نه درويلأ

 ميجلا ناكساو نوتلا حتنب ىه ة برملا :
 راصنالل الزنم تناك ةفورسم ةدلب شو
 لحار«ميض وحن ىلع نولاو ةكم نيب و

 تسيلف نارين امأوبذهملا ف لإق ةكم ن»
 هللا لوسر مهْخلاص نكلو زاجملا ن

 هواك أف ىلا اولك أيال نأ ىلع ٍةَج

 مالجأت ميج ارخاب ر مأف ديعلا أوضقنو

 هلاق ىذلا اذهو هنع ىلامك ا ىذر رمع

 تسيل اهنأو باوصلا وه بذبملا ىف

 ةماهلاو ةئيدملاو ةكم وه ىذلا زاجحلا

 ابيئلاحمو
 فلتؤلا هباتك ىف ىذاملا ركب ىأ
 فيلا نم ناري َّى املا ؛ وي ؛ نامغاو

 . لها هينف نهلا بوص نم ةك“
 ةدلب نارجت هحاحم ىف ىرهوجلا لاقو

 « نملا نم

 2 ءآبلأ

 ١ ظفاحلا مامالا لوق امأو .

 ناريصت

 حتنب وه ديصلا ءازج ىف بذهملا نم
 هو ءاهامت واولبو لادلا ناكسإو نونلا

 بالك نب ىصق لؤنم تناك ةكمي ةفورع#
 رمأ اهبزح اذإ اهرضحت شيرق تراص من

 لاق مارحلا دجسسملا فمويلا هو ييزاحلالاق
 ةين ةاطلسلا ماكحالا فىد رواملاةاضقلا ىضقأ

 تراص ةكيتينب راد لوأ هةودنلا راد

 ابعاتباف يصق نب رادلا دبعل ىصق دعب
 رمأع نب ةماكع نم مالسالا ىف ةيواع“

 رادلا فيع نب فائم دبع نب يشاع نبأ

 مدقت دقو ةنام ألا راد اهلمحو ىعق نبأ

 . مبا فرح ىف ةكم رك ذ دنع اذه نايب

 تيمساكإ ةكمتيرات ف ىقرزألا ىكحو نم

 نورواشتي اهيف ىدنلا عامجال ة ةودنلا راد
 نودتني ةعاجلا ىدنلاو جرومأ نومربو

 ةيواعم نأ شذ ذلا ىورو نوثدحتي ىأ

 ىرتش ةنيلخ وهو جح نايفس ىأ نبأ
 ةثاع ىردبعلا ريبزلا نبا نم ةودنلا راد

 راد نأ ىقرز الا باتك ىفو . مرد فلأ

 ىهو مارحلا دجسملا هيف ابك تراص ةودنلا
 8 ىلاهشلا ةيئاج ف

 مييبلا لوأ ىف ةروك ذم 6 نيبيصن ع
 داصلا رسك و نونلا حتفب ىهو ةضورلا نم

 ةريؤملاب ةروهشم ةنيدمىهو ةدحوملا ءابلأو |



 ؤابإ#  ةرغ عبقللا

 هفحض دقوى باطما لاق ىناطملأو ىورطا | برعلل هيفو دلب مما نيبيصت ةحاحص

 اذهو ءايلإب هلاقف ثيدحلا باحصأ ضعب | همزايو ًادحاو اممأ هلمجي نممهنم نابهذم
 نفدم دقرتلا عيب ءابلب ىذلا اعز أطخ يلأ ةدرفملا ءامم الا مزأي 5 بارعألا

 يركبلا ديصوبأ لاقو لاق .ةنيددملا لغأ | توردو نيبيصن هذه لوقيف فرصنتال
 عيقت امأو دقرغلا مهب لقم ءابلاب وه | نيبيصن ةبسنلاونيبيصن تيارو نيبيصنب

 هديق اةكنونلابف ةنيدملا برقب تامذشلا | هذه لوقيف جلا اير خ همر نم مهنمف

 ىلاطخلاذأ ىبزاحلا لقنو هريغو ينزاحلا | نيبيصن تيأرو نيبيصنب تررمو نوبيصأ

 ةيرق وهو اطخأ دنق .ابلإب هلق نم لاق | نيحليسونيطسلفو نيريب فلوقلا اذكو
 ىب لزانم نم ليم ىلع ةنيدملا برقب | كوقلاا ذهىلع ةبسنلاو نيرسنقو نيدسايو
 يلاعت هللا هجر ليئح نب دحأ هلق ةاس «ا.متاوخأ أذكو يرييو يبصن

 باتك ىف هقيلمت ىف دماح وبأ خيشلا هلق | هللا لوسر هانح ىذلا < ميقتلا ل
 هتلقتو ىرقلا ىف ةمدجلا ةالص ىف ةمجلأ | تاوملا ءايحإ باتك ىف رون نم عي ها 1

 « بذيملا حرش ىف | طيسولاو بذهملاو ىنزما رصعمم نم

 جملا ةفص ىف ةروك ذم # ةرغإ»ا | حب ود طيسولا نم جلا باتك فو
 دنع ىمعو ممل رشكو نونلا حتنب ىهو / يداوردص ىف وهو فاقلا رسكو نونلا
 كيم نع مرفأ باصنأ هيلع يذلا لبخلا | ةليدملا نم اليم نيرشع وح ىلع قيقعلا

 ظ ىنزملا رصتخ ىف ىلاعت هلله رىيفاشلا لاق

 مدقت دقو هريغو قرزالا هلق فقوملا | نم ىلع قيضي, ىذلاعسأولاب سيل دلب وهو

 يورو ةفرع دجسم رك ذ ىف هنايب | .ضرالا دلبلاب يس ؛ ىحاذإ ىعرملا هلوح
 نأ حابر ىبأ نب ءاطع نع قرزالا | لت* هتحاسمراوث ألا علاطم بحاص لاقو
 موي ةريب قبلك نا لوسر لزنم | بيغي ىتح مجتيو رجش هيفو ديرب ىف
 ىلإ مويل |! ءافلطلا لرئم ىف ناك ةنرع | هطبضي ةاورلا فلتخاو لاق بك ارا هيف

 ديرتا ةفرع ىمزأم نم تجرخ اذأ |

 ءاهطتح فرد نلض

 نغ لبجلا لفسأب ةطقاسلا ةرخملا | 1 كة ل

 هّللاو تافرع ىلا بهاذ تنأو

 ( تاغللاو ءاممالا بينيت ؟ جس م)

 نباو



 دئواهت ١4

 « ملعأ ىلاعت

 مضي ىه ىباممسلا لاق « دن وابن »
 لبق لبجلا دلب نم ةنيدم ىهو نونلا

 ابسسأ ناكو اهانب قو احون نأ
 « ءاه ءاطا اوادبأف دنو احن

 لاتك ىف روكذم * ناوربللا ##

 ناك. وهو بذملا ىف ىثبلا لهأ

 ءاراو نونلا حتتب وهو دادغب برقب
 روهشملا وه اذه امبنيب ءاطأ ناكساو
 سامعلا وبأ هطيض اذكو هطبض ىف

 بئاكلا بدأ ىف ةببنق نباو بلعن

 لاقو . نورخ!و هحاحص ىف يرهوجلاو

 ءارلاو نوتلا مذ وه ىرابنالا نبا

 برمما هباتك“ ىف قيلاوجلا نبا هركذو
 نونلا تفي نا وربنا لات نيبجولاب

 ةرمج وب أ لاقو لاق برعم ىسرأ هارلاو

 هركذ اههضب ناورهم لوقي نم تعمس

 لاق طقق مضلاب بانالا ىف يناممسلا

 برخ ىحاون ةدع اهل ةمدق ةدلب هو

 برقي . ىهو اهرثك أ
7 

 مظعأ نم نونلا حتتنب # روباسين 2

 د دادقي

 رمعلي

 ةمأ اهرثك أو اهرهش

 ىبأ 6 احللو ٠ راج ارنأ باحصأ نب

 باتك ىروباسينلا عيبلا نب هللا دبع |

 ةريثك سلات ىلع لت ثءابخعرات ىف ريبك

 ىواهرلا رداقلا فبع ظفاحلا نع انيورو

 نكادم تابمأ لو نيمب رالأ هباتك يف

 خلبو ورمو روباسن عبرأ ناسارخ
 روباسين باسنالا ىفىناممسلا لاق. ةارهو

 تاريشات اهعجأو ناسارخ ندم ندد

 اهآو اه روباس نالروباسين اه ليق اهاو
 تناكو ةئدم انه ن 8 نأ حلصي لاق

 ةنيدم ىنت نأو همطقب رمأو ابصق |

 احلا ممج دقوبصتلا ىلا روباسين ليقف |

 روب اسينا لاقيو تلق تاريجم ىناذيرات اه

 ىف عاملا هركح ذ اذكر هش ربا اضيأ
 < اهخيرات لوأ ىف ةريثك مضاوم |

 ماكح أ بابيف روثذم # رصم ليث و

 بئذهملا نم تاوملا ءايحا باتك ن.هايملا

 وهو فورعملا ربنلا وهو نونلا سكي وه
 ثيدملا ىف ءاج ل ةنجملا راهنأ نم

 » حيحعلا

 ءاهلا فرح

 هاتلاو ءاملا جيتني وه هكستبف ءىش ضرعلا | رخاوأ ىف بذبملا ىف هلوق * كنه ٠)
 لهأ لاق . هئم دفنو قرح هانعمو محملا | نود ضرع ول ل ةقباسملا باتك



 رجعش

 كتاف اكتم :ىثلا تكنه لاقي ةغللا
 8. ةءارو اع وغلا قرخ كتهلاو

 ىذلارحاهملا ىدحاولا لق رجه رع

 رجطا نم هلدأو هئطوو هةتراشت قرات

 حيال ليق هنمو لصولا دض ره يذلا

 تقوةرجاهلاو .رجهب نأ ينبني: الرجم ا

 « لسلا هيف رجم

 ىلاعتو كرابت هللا لوق * مجه ر»
 ءاج ( نودجم ام ليلا نم اليلق اوناك )

 لق . بذهملا نم عوطتلا ةالص ىف هركذ

 . ليللابمونلاعوجملا ةنالا لهأونو رسفملا

 طيسولا هباتك يف ىدحاولا مامالا لقو

 نود ليللاب مونلا عوجملا ريدسقتلا :

 نوعجبم اوناك ىمملاو لص امو لاق رابنل

 لاق . ليللا رثك أ نولصيلبلا ن نم اليلق

 أورمأ ؛ ليال مايقب اللا رصضح كللذو ءاطغ

 اليلق هك هيف نوماتب ىذلا ليللا ناك

 ديعس وق ىعم !دهو سنجلل اممأ نوكيو

8 
 اق صايع نبا نع رييح نبأ لقا اوناك ل

 أني فرس لقا اولص الإ مهب رن هليل

 ابك اعوجه مهيلع تنأ ةليل لق ريخشلا

 . م 2 3 5م بد ليللا 5 نيمان ال ارزاك دهاع لاكو

 ىلاعت هلو ىلع فقولا موق راتخاو لق

 : 3 لئاقمو كاحضلا لوق وقو ) ًاليلق 0(

 : طل
 يلا نوكي نأ زوو لق ةصخرلا تاز

 نيو بده

1 
 35 ١ اع المل ع دا 1! ع2 اعل

 راض نذ نوناع ليلقلا نو يعول

 - َملئاْؤََص 20
 اه هوقدصو 0-5 !ونما نار

01 
 لاقي يرهزالا لاق. يدحاولا مالك رخ
 ةفيفخ ةموثدعب ىأةبجم دعب انالف تيتا

 اعوجه عجب مجه دقو ليلا لوأ نم

 مجه ةوسلو عوجه موقو مان اذأ

 اومان اذا اعيجم موقلا عجهو عجاوهو
 .احأو ىءكعيزهو ليلل نم ميجع ىعمو

 ليللاب مونلا عووجملا حلا بحاص لاق

 عجاوهو عوجه» عمجه ةوسنو ةصاخ

 3 مها عمج تاءجاوهو

 ائالث ةقلطلا ثيدح ىف بده
 مضب حس ةيدطا هذه لثم الا هعم سوأ 8

 . ةحيصفلا ةجالإ هذه : لادلا ناكساو هاحلا

 ىفاضيأ لادلا مشب لاقيو ىرهوجلا لاق

 لادلا ناكساوءاملا مضي بده لاقيو ةغل

 بوثلا فرط ىهو هرخآ ىف ءاه ريغ نم

 راشننالا مدعوءاخرتسالا قدرك ذ تبهبش

 و ةقراأب اهيلا ءاضقالا دنع

 رومشلا يهف نيملا بادهأ امأو .,ت رى
 *أ لع ةنبانلا

 ةدا هيف ليقو لادلا ناكساو اهلا مضب |

 امم هنع تن

 بده اهدحاو نيعلا رافش

 ا.وحتفي رافشأ رش ريثك بدهأ لجرو



 1/6 حدده

 راهلاو لوصالا عيب روك مءابدنهلاونيعلا
 ركب وهو فورعم لقي وهو نذيملا نم .

 طيأ هيف لاقو ناتغأ رصقبو دع لاذلا

 © بدنقو هايدنهو لادلا حتشب هايدنه

 ناكساو نيءاا رضي دهدملأ( ددح

 طوطخ وذ فورم رباط اديني لادلا
 ءاطا ضب دهده هيف ًاضيأ لاقيو ةجوتم
 حتشب دهاده همهجو ةيناثلأ ربك يلوالا

 دهي ءانبلا ده لاقيو مرح وهو ىفوالا
 عاده ءاملأ مضل

 ناتفا ىدملاو ىدملا « ىدع

 لادلا ناكسا ناتروهشم ناتحيصف

 ءايلا ديدشت عم لادلا رسكو ايلا فينخم

 يلا ىدهي ا مسا وهو رحبلا بحاص لاق

 امرت ةرش لاعت هلل اهداز اهمرحو ةككم
 أ لاومال !نم اهريشز معنلا نم يلام! ىل !

 لاق اذبلف معنا مسا قالطالا دنع هنا الا

 ىمسام همزإل ءاممو ايده رذن اذا انباحصأ

 قي ام هيي هنأ ميدقلا نالوقف قلطأ ناو

 هيزجت يح رحبلا بحاص لاق مسالا هيلع

 ىدملا مسا هيلع عقي هنال ةبييز وأ ةرع
 نم ةعللا ثيدح ىف هليلدو اعرشو ةخأ

 هز

 رك اع نت اهاكق ةماطأ ةعاسلا ف حار

 هبز ايل حصالا ديدجلاو ةضيإ 5

 ذده

 ةقدصلاو ةبطلا : نيبو ارتب قرقلاو ةيدهلا

 لوبقلاو باجيالا طارتشا ىقفالت خالاو

 لصف ف يلاعت 5 هأش نأ ه 03 دنسف ابيف

 نيينمع قلطي يدهلاو ةيادطاو . بهو
 رسألاو فطللاو نامالا قاخ اههدحأ

 ىذلا هلل دملا ) لوألا نف نايبلا ىمع
 هللا لوق ىلاثلا نموهرئاظنو ( اذهل اناده

 . ءانيدهو ليبسلا هائيده انا ) ىلاعت

 رمشلاو ريدعا قيرط هل انبب ىأ ( نيدجنلا
 مهل اني ىأ ( مانيدهف دوم امأو )
 8# قيرطلا

 بيذهتلا ةفاا لهأ لق * بذه
 نم , ىنل بذولاو ةيفصتلاو ةيقنتلا

 بوجو ىف بذبأ ا ىف هلوق # ذذه و#

 قيلكَج ىنلا نأ مومأملا ىلع ةعتاذلا ةأءرق

 ماما فلخ نؤرقت مسلما » لق
 ال لق للا لوسرإ اذه معن انك

 ثيدحلا اذه« باتكلا هحناتب الا اولمثت

 ىذمرتلاو دواد وبا هآور حيحص

 ىف ره اذهو ةحيدص ديناساب امحريغو

 5 !!و ىطقرإدلاو دولد ىإن يس ءءاواوأ
 رع و قيما و

 برتكم بوصنمو لاذلا ديدشتب اذه

 لاو

 م 0
1 

 اذه ري_قتايف ىباطلتا لاق . فلالإب |



 ىذه

 ابتكرادمو ةءارقلا درس 'ذملا ثيدملا
 ذللا را ليقو لاق لاجعتساو ةعرس ىف

 1 |! كا 11
 هافنق ابإوص اذيف ةءارقلاب أ امه كدأ 1:

 نيئدحلا نب ايف فالخ الو ةلئغالا

 بذب ل يف مقوو ٠ مهريغو نيحراشلاو

 ةدايزب اذه لمقت 5 لوسراب لجأ

 قييبلا ةياور 9 وه اذكهو لمثل ةلفذل

 ا رنا لمنت ىأ ًاضيأ ةددشملا لاذلاو

 طق رادلا ةياور فو اذه اه مو ذاب

 ةاورو . اسرد هصردنو اذه هذ و

 | لجاي .طقرادلا تاياور رثك أو دواد ىبأ

 '/ قيالكلا تاس أعأو اذه هللا لوسر اب

 نمم اهفيحصت فاخأ ىلال ةظئالا هذه

 اهئاظم نم ثيدحلا ظافلا ذخأ مل

 8« ةهقع

 امأو . اناياهو ايذه ودبيو يذبي هضرد

 نامغلا باب ىف ىل لا رصتخم يف هلرق

 ىدذوي ىذلا مسربملا نام حص: الو

 هانعم ىف ىواملا بعاص كَذ دتف

 ىف هناي قيس دقو انباحصال نيهجو

 ه« مسرب ىف ءابلا فرح

 ىلاعت هلا ىذر ىلع ىلع طيسولاو

 لقا

 ىهو ىرخأ ءار ! ءاب اهدعيو ءارل

 همر حن 51 راوخعا نيب

 لزه

 ةقثن اناركح ةيفاوح
 -. 02 نا

 كاذب تيءسف ضعب ىلع رهي مهضعب |
 ةيواعمو ىلع نيب نيفص ةليل ىه ليقو
 « امبنع ىلاعت هللا طر

 ىوره بوث موق #« وره )ع

 ءارلاو ءاملا حتتتب وه ىوره راثيدو

 بوسنم هءايأأ ديدشتو واولا ركو | ى

 نامارخ ندم يدحا ىهو ةاره ىلا

 ىف زيجولاو طيسولا ىف هلوقو ٠ ةروهشملا
 قورطاب يورملا 0 حصل ول أيرلا باب أ ل!

 م« ةضقو بهذ هيف دقث ىورهلا

 كيب وبأ لاق ىرهزالا لاق * عاد 3 ا

 بر جو ليللا نمعيره ىكم رجالا لاق

 حاملا دحا.و +6 اباد ه 000 ا
 ييحاصبا كحاو ىمع هذ اذه سوحو ! ق ىده ىره حلا لاق

 يل ها | د ذل يحل

 ليقو ليال ند ردص عبيط حلا |

 ا
 | ةره ىنالاو رواسلا رفأ # ررح

 ( بديملا نم فوملا ةالص يف هلوق

 #3 عزه عجلاو هوجن وأ هثلث

 نهدج ثالث يكتم هلوق دي لزد ع
 لزطاو مجلا ىفمدقت «دح ْن رهو درع

 يازلاو ءاحلا حلب لوه دقو دجلا دض

 ا 8 نأ ثا ءادإل "يل |
 لرخ ع نمس ةلوق . قارلا سب كت-زم

 ىرهوجلا لاق. يالا رسكو ءاحارضب وه

 ةبادلا تالزه لاق نمسلا دض لازرطا

 نأ اهئلزهو هلعاف معسبإ ملام ىلع الاه |



1 
 + لوؤوم وهف ال ا

 لوأ فبذوملا ف كذ * شه »+

 سششه

 ؛ شالص .إ1 ه5 5 ١1 نام
 | .شصإو فذيحتاع لإ لإ ةفتاسك“: ذيفامد

 لنا ةابسو يك 00

 كلذل شيف ةقباس تداخل سرف ىلع
 ءاطا حتسب وف هيجعأو

 حرفو كلذب رس ىا

 مركلا هبجحو ىلع

 نيشلا ديدشنو

 رورسسلا ربظودب

 كب نالثل تششه لاقيو لآ

 شه لجرو ةشاشه ءاهلا حتتب شهأ
 نيشلا 7

 هش

 ١ "ىلإ - ايم
 راقلا ةكز باب يف هلوف 4 ثاح ع ةهاذر

 ءيببع ال اسطر ناك ناو بذسمملا نم
 رسب ثايلهلا ركسلاو ثايلهلاك زعلا هنم
 ةائئم ءاب اهدعبو ماللا ناكساو ءابلا

 لقت ةثاثم مان مث فلأ مث تحن نم
 بديلا ظافلا ىف نيفنصملا ءالضفلا ضعب

 ىف لق هنأ ىلاتسجسلا متاح ىلأ نع
 ةحيحص ةلخت ثايلهلا لخنلا باتك

 ةدام فيللا ءار سأرلا ةديج عذجلا

 صوخلا ةليوط عرفلا 3.15 ديرجلا
 ىهو ٌكوشأأ 4 يثذ بفعسلا هلس رخسم مآ كلإ مم . 1 هب

 .: | ةليوط انوجرع ايلوطأو لخنلا حصأ
 ءارغص امرسبو اهقاذعأ ىلدت خا رمشلا

 ةقيقد امترسسبو سأرلا ةظيلغ لفسالا

 .٠ ىرهوجلا لاق |

 يف [فورمه#ل ةففعاو حايترالا ةشاشهلا

 بيطأ اهيطرو 3 ةعشب ١

 جلد

 بطرلا ب
 مف ركملاو لق را رخآ مم ءىجيي
 اسس 0 5 56 0
 75 فاكلاسع هب قمع هلل هلأ نحس مل

 بطرلا قرأ ىهو ام اهرع
 ةديجلا لخنلا عاذجأ دوجأ ارءذجو

 ليلق داوم هيف بطراا ءارمح سأرلا

 صوخملا ةليوط ديرجلا ةدام عرفلا أ
 ءاخرتسأ اهصوخ ىفو ةرثص اهفعس

 ةلقياغ ديرجلا ةريدتسم نوللا ةيفاص

 ةليوط ليلق داوس اهكوش ىفو كوذلا

 ءارضخ لكؤت خاربشلاو نوجرعلا

 ىلا لخفلا نم ىمد ةكردمو ءارفصو

 اذه برش وأ طقسا ىح توعال

 نع لقت 8 رخآ

 ىف نايبلا بحاص رثذو. ىلاعت

 ريثك ركسلاو ثايلبلا نا راها

 5 هةمحر ىباث جس

 بنا

 ةكز

 لقمملاو كر يلاو محشلاو محلا ليلق ءاملا

 * محشلاو محلا ريثك ءالا ليلق

 برا باب لوأ ىف ركذ جلم +
 ةزمبلا سكب وه جللدالا ةطورلا نم
 اذكم ةيناثلا ماللا حتفو ىلوالا ماللاو

 وه ىرهوجلا لاق . ةغالأ لهأ هطيض

 تكلا نبا لق ىره وجلا لاق ب
 ىعي رسكلاب ةجايلهالاو ملال ٠ وع
 لقو لاق ةجايله لقث الو ماللا رسمك



 مله
 ىف سيلو ماللا حقب وه ىبارعالا نبا
 لليمفأ نكاو رسكلاب لليسفإ مالكلا

0 
 0 114 4 ع

 © مىسلا راو جيايلها زم

 | عولبلا ةنلا لهأ لق 4 عله اع
 لاقو . امله ملهي مله دقو روجضلا

 . عزجيو عزي يذلا وه جاجزلا
 ضصرخلا علبلا محملا بحاص لاقو

 ليقو ربصلا ةلؤو عزجلا ليقو
 اعولدو امله مله لاقي عزجلا أوسأ وه

 عولهو مااهو عله لجرو اعالهو
 ييشو صنرح عو زج ةعاواهو ع اواهو

 *: عاج امله ملهو نزح ىأ علاه

 ةلاسم ىف طيسولا ىف هلوق د سمه
 ثتلصح ةسمه.ةحصلا ريب أتلاب صرغلا

 ريسفتلاو ةغالا_لهأ لاق موقلا سم نم

 سمح لاقي ىنخلا تروصلا وه سبلا

 سمبلا ةديبع وبأ لاق هافخأ اذا هثيدحب

 توصلا وهو دحاو ىبمي بذلاو زكللاو

 اهركذي يتلا ةسومهملا فورحلاو ىنخلا

 صخش هئح اهعمجي ةرشع ةيبرعلا لهأ
 « تكشف

 نم ةراجالا باتك ىف # جلعو

 سولاو بذيملا
 ناكساو ءاهلا حتنو مهما مغ وهو

 نسح نوكي يذلأ وهو ماللا رسكو ميما

 | باودلا ٠ نم جلمبملا كذ ظيس

 جالببلا

 لذ

 ةغللا 0 هلق اذك ةعرس ىف ريسلا

 1! / ١ ب هيأ
 دابق ل ذاق يما

 دوه

 ةيادلا ريس ال ّن ا 0

 عمجو نا ألق تو ةسا

 حميدارسو حدارسك جيلام

 ىتالاو ركذلل لاقيو ةعركلا ةقانلا ىهو

 ةجامه جلبي جلمع هنم لمثلاو جالمع

 ووفةجرحد جرحدي جرحدك جاممه وهف
 برعم ىمزافوه ىره وجلا لا خ رحدم

 نسحلا وبأ مامالا لاق « دوه
 دويلا ثيللا لاق طيسبلا ق ىدحاولا

 ( كيلا انده انا ) لجو رع هوقو ةبوتلا

 ةفالا ىف داه هريغ لاقو . كيلا انبت ىأ
 .ادوهو ةدايه دوهي داه لاقي لام ةأنعم

 ( كيلا انده ) ىلاعت هلوق ىف دربملا لاقو

 نذل داه بأن ( نم لاق وكيلا انلم يأ

 ثيللا لاق . هنع لام ءىش نم باث نم

 اوداه نم اقاقتشا ادوهب دوهيلا تيمس

 اذه ىلف لجملا ةدابع نم اوبات ىأ
 تقولا كلذ ىف مسالا اذه مهمزل لوقلا
 اولام مهنال كلذب أومس هريغ لقو
 ىلعف ىسوم نبذ نعو مالسالا نيد نع

 لاقو مه ايبنأ دعي ادوهم !ومس اما أذه

 نم عجر اذا داه لاعب ىبارعالا نبا

 ريخ لا رش نمو رش ىلا ريخ
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 ةرثكو مهطيلختل كلذب دوويلا اومسو
 ورح ىلأ نعوكحو. مهيهاذم ند مهاقتثا
 مآ تع س لاق هنا ءالعل 7 أ نيا 1 مه ام ىعا ىلرإا .نإ

 دوه

 عسل سم جسم اي ثوب

 ةءارث دنع ء نوكرت ىأ نودوبت

 ديطأ نم لعفت دوبتلا اذه ىلعو ةاروتلا

 اديه هديقأ هده لاعب ةكرملا ىعع

 ةوهيلا ليقو هحلصت مث هكرحت كن اك

 اهريلع بوقعي نب اذوهي نع برعم
 مث برع ةيجعملا لاذلاب مالسلاو ةاليعلا

 3 يدوم ليقف هيلأ دحاولا بسن

 لكو دوج ليقف مما ىف ءايلا تفذح
 ءأب طاقصاب وهف سن ايخأ بوسع معا 1

 موروىنفرو عزو ىجنز مطوقك ةبدنلا
 فرحلا اذه لصأ ىف مالكلا اذه
 ا دوهتو ةيدوهيلا يف لخد اذا داه لاقبو

 اذا دوهو مهنيد ف ١ لخدو مهب هبشق اذإ
 هاوياق ثيدحلا هنمو ةيدوببلا ىلا ىئد
 يفو . يدحاولا مالك رخآ اذه 6 هنادومب

 « دويي كل فلحب د ةماسقلا ثيدح

 فرصنت الف ةنونمريغ ةعوف رمدوويقظفل
 عنتماف ةليبقال اممأ هترجأ برعلا نال
 سوح كالدكو هرعت و هثدئاتل هقرص

 | سوحمو دوري ىناتسجسلا مح وبأ لاق
 نينمال ناممأ اسهنال ناف رهش ال

 | مهنالدو

 نوح

 * ىدوويلاوىموجلا بهذم دارملادوويلاو

 ليقو طيسولا ىف هلوق < شوه
 هب ىذأتلا نال ةموكلا مم .ثلأ ق بج

 أذهو ذذلتلا نم رثكأ نايالا ةرثك عم

 فرط واولاو ءالا حتقب سوهلا سوه

 يف ىرهوجلا هلق اذك نوئجلا نم
 © هحاحص

 وه ءاملا مشق نوملا #* نوه 2

 ناوملا مفلاب نوهلاو . راقولاو ةنيكسلا
 ةياكح بذهملا نمتباطتسالا باب يفدلوق
 دمقاف و مالسلاو ةالصلا هيلع ناقل نع

 ءابلا مضب وه انيوه هلوق# جرخأو انروه
 ريذصتن ونم ريغ ءايلا ناكساو واولا متفو

 ماللاو فلالاب انيوولا هيف ووبشملاو انوه
 انيوبلأو ايندليق ام انوهليق دقو اينالاك

 قدي يذلا نووابلاو نوع !لأوء ث ىالإ ةيئاعأإ
 9 سراف نبا لق .٠

 هيف قدي ىذلا نوواهلا لمجملا
 نم لوعاف هنأك لاق حييحص ىبرع

 سبل هنال نواه لاقي الو لاق نوبلا

 نواه لاقي ال ىنمي لعاف مالكلا ىف
 هريغ هلق اذكو ةمومضم ةدحاوواوب

 واولإ حتي ن

 تشنأت

 فورمم هيف

. 0 

 مه ىرخآ ةنل هنقو
 واه 7 م

 نيواولاب هلصأو لق ىرهوجلا اهرك ذ
 نيناوقو نوناق لثم نيناوه هممج نال



 اه

 أ اوحتقو الاقثتسا ةيناثلاواولا هنم اوفذخ

 ىف ىنرملا رصتخم ىف هلوق « أيه
 لاق اهنثيه ىلع ةأرملا فوطنو جحلا ةفص

 اهتنيه يورو اهتئيه ىور نيعلا بحاص

 ل اهتنيكس ىأ

 مناهل طيسولا ىف ف * 0 0

 لقحيسم دوصقم ريغ : لابمهاذا وه

 دصقلا لاخلا لالا هحيحص نم عويبلا
 مئاهلا نيب ىلازغلا عمجامأ و : ءىث لك ىف

 وبأ خبشلا لاق دقق فيسامتلا بك ارو

 .ءىش نع ناترايع م ىجملا حوتنلا

 ىلع جراف محلا لب لاق 5 سيلو دحاو
0 

 كلس نإو هجوتي نبأ ىردبال ههجو
 ١ كلبال فيساعتلا بك ارواك و اسم اًيرط
 هاك ام
 امهف اًهر 2

 .هاترك ذاهف انلتخا نإو امواعم امضوم

 ميري ههجو ىلع ماه لاقي ةقلا لعأ لق
 بلقو هريغوأ شع نع بهذ انامهو امه

 نادصعت 2 اممأ ىف ناكريش ءادمتال انا ىف ناك رشم

 لبالا دخأب ءاد مايهاو ماه ىأ ماهتسم
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 ةيحضألا 0

 هللا همحر يدحاولا مامالا لاق :(هيهؤ
 وهو لعقلا مسأ هبإ يسن رممأ تابيه ىلاعت ا

 تابيه نمد 0 الا ينال ريخا ىف دعب
 ةلزاع هنأال قاقتشا هل سيلو دعب

 دعي ىف تسيل ىنمم ةدايز هيفو تاوصالا
 هداقتعا نع ريح تاويهم مكتلا نأ وهو

 هدب نع ربخي ىذلا كلذ داعبتساو
 لعالمدعب ًاموادجدمب هلوق ةلزممي هن أكف
 ىف ءىثلا كلذ ناكم بطاخملا لعب نأ
 ناك ناو دعب ىلع ةدايز تاريه ىفف دعبلا
 ةياكح ىلاعت هلوقىفءا وغلا لاق. دعبب هريسفت
 موا ( نودعوت امل تايه تابيه ) مهنع
 لوخدو لاق اباوص ناك ام يف ماللا نكت

 كل تابيه مالكلا يف هلثمو ىبرع اللا
 دشن اوك ضر ال تابيهوانم تنأ تابيهو
 هلهأو قيقعلا تابيه تابيبف

 هلصاوت ىرقملاب لخ تاريغو

 ىممو مسالا عفر ماللا لخدي مل نق
 نمو .قيقملا دعب لاق هن أكف دعب تابيه
 تسيل ةادأ تايه لق ماللا لخدأ |

 لاقياك ماللا تلخد 4 لعمق ند ةذوخأم

 ىلقو لف نم ةذخأم نكت ملاذ كإ له | ةقان هم لاش ىنرتال ضر“ الا يف مينن

 ابلب وأتو مخرأأ اهعضوم تابيه جاجيلا | باب لوأيف ةضورلا ىف روك ذم اذهو ءامه

 ( تاغللاو هامسالا بيذهت ؟ جس ؟4م)



1 1845 

 / تاقامتابيه لاو لاقنودعوت اندميلا

 تاق امل تابيه لق نف تلق امل تاهيهو
 يبسراقلا ىلع ويأ لاق . كلوقل دعبلا هانم

 مفر عضوم ىف تاهيه نإ جاجزلا لوق
 ةعضوف نأ ىف دعبلا يرحم اهأيأ هؤارجاو

 نأ كلذو أطخ ديزا دمبلا كلوق ىف مفر
 دعبل مسأ وهف لعفلا هب ىفس مسأ تابيه

 هيشأ تابيهو كلذك ناتش نأ 5

 ىف هل ظح الا مو هصو هم وحن تاوصالا
 ناتكل محي نأ زوال مق بارعالا

 امسأ ناك ثييح نم بارعالا نت عضوكب

 ال اك بارعالا نم هل عضوم الو لعفا

 ١) كلذك ديز ماقأ هلوق نم ةزمهلل عضوم

 | مقر همضوم ناب تابيط ع نأز وبال

 ىلع هتلالدل امنر هعضوم نوكي نأ زاجوأو

 ١ هتالدلامنت ' ماضي أناتش ناكل دمبلا ىعم

 ب ىسي يذلا مسالل سيلو كلذ ىلع

 نكي مل اك با ارعالا نم مضوم لمفلا

 اذاو مضوم هلامما اذه لمح ىذلا لمقال

 نم واخنال لعفلا هب ىبس م أ هلأ تبث

 كلوقىفدعب تاهيهو ناتشنأ الو كلذ

 مت ره, ممسالاْنأ 5 ققعلا تابيعودي زناتش

 ةلدلعإ وأ لمتلاةلزغع نوكيب نأ ولذنال ذاد

 اادعبملا ةلزتع نوكي نأز زوحيالو أدتمملا

 نوكيوأ ىلا ىف ريخلا وه أدتبملا نال

 هيف

 ىف تابيق ا

 ناتشال و قيقملا+تابيه س دل ورك ذ هي هيف هل

 هؤانب بجو ا ردصملل اممأ ناكولو ديزي
 نوكيوامساهدعب يمسي دق دحاولا ىمملا نال

 تابيه لوقت كاف اضأو ابرعم هك كاذ
 ًادتبم تابيه ناكواف رايدلا تابيهولزانملا

 ادحاو أدتملانوكي الذا عمجي نأبجوا

 ىلع قاحساايأ لمحىذلا نظا و.اممج ربخلاو
 هلوقف ري ملنأ نفر دعبلا هانمتابيهنأ
 نأ ىلع هلم انترم !رهاظ العاف تابيه
 ىف نأ اذه ىف لوقلاو دعبلاك عفر هعضوم

 نأ كلذو امضرم اريمض تابييه

 ىذلا نوجرخم مينا هلوقىلا دئاع ريمضلا

 اذه( '”تاهيهىف راصف جا رخالا مب وه

 يف واصف جارخالاأ ىلا دئاعلا ريمضلا |
 مجارخا ءملاو هلا ريمض تابيه

 لعاقف دعولا عجارخا دعب يأ دعولل |

 تابيه ىعل

 قيقملا تاويهف رعاشلا لوق

 يالا ىف تاهيه ررك اممأو رهاظلا مس الإ

 تاريه لاشوهلوف امأو. ديك 5 تببلاو ا

 تابيه لاق نش تلق امل تابهيهو تلقام

 تابيه لق نمو تاق امل دعبلا هانمف

 هل اريهص ماورع راصق ةحشس 315 هل ايت تأ م ءاصف ةكاسل ذو )0(

 لعاتف دعولا مجارخا تابيه ينملاو

 جارخألا ىلإ دئاعلا ريمشلا |اذهتاهيه

 جلا رعاشلا لوق ىف تابيه لعاف نأ اك



 انرك ذ دنق كلوقل دعبلا هانسف تقام
 هنأو دعبلل نوكي نأ زوجيال تابيه نأ

 تلقاءتاهيه هتزاجاف لمثلا هب ىبس مسا
 مفتري تلق امأو زئاجب سيل دعبلل هنأ ىلع
 أ تابيه هتزاجاامأو دعب عفتري اك تاهسهب

 تابيه ) ىلاعتهلوق ىلع هساق اماف تاق

 تاهيه أدنبم كلوق سيلو ( نودعوت ام
 ةيآلا ىف يلا نال ةيآلا لثم تلق ان

 اهيف ربمضالو كتدلعأ اك ريمض اهيف

 تلق ال تابيه هلوق نأ نابف ًادتبم
 لعافلا يس نم لاخ هنال هساق !؟ سيل

 تابيه ىف ناكو كلوقا تابيه لاق ناذ

 فرت تما الاو زاج ةياالا ىف اك ريمض

 كو ةركن ابلمخ تابيهنوأ نم امأو

 نإ لبق فالتخا هينف تلق سب ىنلا

 ىف ةئيونتلا هذه نال ةركت ناك نون اذا

 فذحتو ريكدتل املع تت اها تاومالا
 هنأ مياو ءياو قاعو قاع مل وقكفيرعتلل اهع هنأ و هةنأم 8 ا! ادع

 نون اذإ تابيهب دارملا نوكي نأ

 ناكاضيأ نون اذا هنإ ليقو 07

 نيونتلا نال نيونتلا لبق ناك اك ةفرع»
 نيفلسم ىف نونلا ريظن هوحنو تاس ف

 | للا 0 ا 0 ا د ا :
 لدتاف ريكنتلا ىلع لدت م تثبت اذإ ىهت

 ١ ىلع لدي الام ةلزنعي هنأال قاع ىف هيلع

 يذلا هنيرعت ىلع وبف ريكنت الو فيرعت

 هيه

 أ

 ماب

 سبل دا نيونتلا لوخد لبق هيلع ناك
 ساسلاوبأ لاق.قاعف ىذلاك هيف نيونتلا
 ىلع ىبأ مالك رخآآ اذه يوق هجولا اذعو

 ىف ف لص ىدحاولا لاق : ىسراثلا

 ةلذرنمب هنأ مدحأ .لاوقأ ةثالث تابيه

 ىتاثلاوءارفلالوقوهو ديعب كلوقك ةفصلأ

 نباو جاجزلا لوق وهو دعبلا ةلزنمب هنأ

 وهو دعب ةلزنع هنأ ثلاثلاو ىرابنالا

 نييوحنلا قاذح نم هريغو يلع ىلأ لوق
 ةفصلا ةلزنع لاوقألا هذه ىلع ويف

 هاتلا حتف تافل هيفو لمفلاو ردصملاو
 اتممج نائادأ امه ءارنلا لاق نبونتالب

 اهبصن نوكي نأ زوجيو لاق رشع ةس.خك
 اتابيه ةيناثلا ةغللاو تو تبر بصنك | ن

 وه قرابنالا نبا لاق ..متغلا مم نيونتلاب

 ( نونمؤيام الياقف ) ىلاعت هلوقب هيبش

 وه ءارثلا لاق ءاتلا رسكي تابيه ةثلاثلاو

 نيونلا عمرسكلا م ةعبارااو كارو ةلزنع
 قانكتاوصالاب هوهبش ىرابنالا نبا لاق

 نيونت ريشب .مفرأب تابيع ةسماخلاو
 نمو لاق نيونتلاو مف رلب تايه ةسداسلاو

 تاغللا هده ىف تاهما لوقي نم برعلا

 نيونتالب اهيا لوقي نم مومو ابك

 شاح نه ءايلإ تفذح اك ءاتلا فذحيو

 الامتس املك تاغلل | هذه نم لمعتسملاو هل



 امام

 قةاويرهزالا لاق-نيونت الب حنفلا ابلاغ

 ةيلصاب تسيل تابيه ءان نأ ىلع ةغللا لهأ
 تابيد تلصو اذإ ءالعلا نب ورع وبأ لاق

 هابيه لف تنقو اذإو اطاح ىلع ءاتلا عدف

 ةلزنع اهنا هيوبيس لاقام اذه ىلع لديو

 كاذك ناك اذاو ثينأتلا يف نمي تاقرع
 ين اسكلا ناك ءارفلا لاق. ءاهاب فقولا ناك

 ناذمه رجه

 هاتلا راتخأ انأو ءاهلا ىلع فقولا راتخي
 هذه نأ هدنعو تاهيع ىلع فقولا ىف

 هك ذام رخآ اذه ثينأت ءاتب تسلل هاتلا

 نمو هيإ لصف يفىرهوجلا لاق . ىدحاولا

 تابيه ىنعم ىف اهيا لوقي نم برعلا
 نونثاب ناهيأ اولق ارو تابيأ اولاق امرو

 5 ملعأ ىلاعت هاو ةينثتلاك

 عضاوملا 'امسأ ىف كصف
 نيتلقلا ثيدح ىف روكذملا # رجه

 لزكفلا هدك تن هع ىلا ةننادم ابدإ 1. ام معئالَص .إا ةءنع

 اهريغو ةنيدلاب تلع مث الوأ اهب لمعت

 ةنيدلا نيرحبلا رجع

.9" 0 92 04 5 007 

 لوأ ق بذيلايف هليق اماو٠ اهريغ ةده

 هده تسسلو

 ةيزجلا ذخأ كَم ىنلا نأ ةيزجلا باب
 رجف أهم دارملاف روق سوع نس

 يف ىرهوجلا لاق مايا ةعبسم نيريي نيبو

 فورصم ذم 5 مأ رجق ةحاحص

 اعلا د١ لاق و د !! ةءينللو لاق
 مساقلاوب | لاو :5 رجاه اهيل م مخ ايل

 يفو.ثنؤيو ركذي رجه لجحايف ىجاجزلا
 ىلا ةرجه باب ىف ىراخبلا حيحص
 نع قرعشالا ىموم ىلأ نع هك

 ىلإ مانا ىف تيأر 0 لق يلع ىبلا

 لخت اه ٍضرأ ىلا ةكم نم رجاهأ
 رجبلا وأ ةماعلا اهنأ ىلأ لهو بهذف

 خينلا ميج ىف اذك « ةنيدملا م اذاف
 قامم ثيدح هنكل ماللاو فلالاب رجبلا

 * مزج ةنيصي

 لايجلا ةميظملا ةنيدملا * ناذمح ع

 ةالص باب ىف ةروكذم مجعلا قارعو
 ملا حقتي ىهو طيس ني نيالا |

 2 ةمحملا لاذدلابو ع اةح 11 1تأاب

9” 



 عجو 4/ ١ دأو

 واولا فرح
 ١ ءاسنلا ةرشع ىف بذهملا ف < دو )لع

 هآور ىلا دأولا 6 لزملا ثيدح

غالا لها لاق. لسع
نفد زمولاب 8 دأولا ة

 10 تنيلأ ن 

 ! ةيشخ هلعفت برعلا تناكو ةيح ىهو

 ةدؤوملاو راملا فوخ هواعق اموو قالمالا

 هنم لاقي ةيح ةنوفدملا تنبلا زمبلاب

 تيوس ليق . أدأو اهدلو ةأرملا تدأو

 هلوق هنمو . باركلاب لقثت اهنال ةدووم

 4 ) ايرظقح هدوؤب هلو / ىلاعت

 شاب وأ هده ثردخحلا ْق 4 سو ٍح

 بذيملا ند رييسلا باب ِق هركذ شارك

 لاق . طالخالا شابوالا ةذالا لهأ لاق

 طالخأالا يسانلا ند شابوألاو ىرهوجلا

 بواقم مهح وه لاتبو لاق باشوالا لثم

 لصف ىف ىرهوجلا هلاق اذك ا

 ةءاجلا شوبلا شوب لصف يف لقو شبو
 شاب شوي لاقي نيطلتخلا سانلا نم

 © هنم بواآم عمتج ضشايوالاو لاق

 هرجوأ ضايع ىفاقلا لاق  رجو )لع
 اذا ربشأو حصفأ يلوالا نافل هرحوو

 روجولا وهو هقلح ف روجولا تيقل

 مقلا طسو يق بما 5-9 وهو واولا حش

 ةءيئاج دحأ يف بسام دودللاو ن راما يف

 ءاقلا يأ !

 تزجوأ ةفالا لهأ لاق « زجو
 حتتمب زجو» مالك وهو هتريصق مالكلا

 ءزجوو زجوو اهريكي زجومو ميجلا

 تزجو ًاوزيجولا ةيطخيف ىلا زغلالوقامأو

 هنأ رهاظلاق لي وطلا طيسلا بهذملا كل

 هركذوطيسلاهب امك طيسلا بهذلاب دارأ

 هأ بييذتلا هباتك ىف ىفارلا م

 نأو بهذملا قلطم هب ديري نأ زوجي
 ع طيسبلاب فورمملا هباتك هي ديرب

 ةلأملا لحتال» ك ثيدحلا ىف  مجو لع

 مدع ىذل وأ مقدم رقف ىذا ةثالثل الا

 بذيملا يفرك ذ«مجوم مد يذل وأ ملفت

 ناكساوميملامضو مجوف شجنلا باب ىف

 همحر ىناطخلا مامالا لاقميجلا رسكو واولا

 ةلاج لمحتتنأ وه عجوملا مدلا ىلات 55

 لحتف نييلاتاذ حالصأو ءامدلا | نكح 2

 ىف هلوق . لعأ ىلاعت هللاو اهيف ةلأسملا هل

 ناك ناو ضيرملا ةالص باب ىف هيبننلا

 |ذكهايةلتسم تيلص نا هل ليقف عجو ب

 ةفاضا ريغ نم نيوذتلاب عجو هانطيض

 قتنصملا ةخن ىف دجو اذكو نيعلا ىلا
 8 سوما ما /

 خسنلا نع رإ قولي دقو ىلضعت هللأ ههعر

 ىلا ةفاضالاب نيعلا مجو اهرثك أ يف وأ



١ 

 ىلاعت هللاو دوجأ لو لاو نيملا أعار 
 ىفاهركذ ةيدحالا عاردلا 4 دحو

 ةكزو ءوضولا ضقني ام باب يف بذيملا

 دحو

 ةننحلا ءاملاو ةزمهلا ممتقب ىهو ندعملا
 ىلا دحأ هللا وه لق ابيف بوتكملا صو

 لئاوأ ىف مارالا هذه تناكو اهرخآ

 مالسالا

 حيحصلا ثيدحلا ىف تبث * عدو ع

 نأ ابنع ىلاعت هللا ىضر ةشلاع نع

 ساسنلا رش نإ » لاق كليم هللا لوسر

 هعدو نم ةمايقلا مو ةلزنم ىلاعت هللا دنع

 هاور اذكه « هم ءاقتا سانلا هكرتوأ

 وبأ هاورو امهيحيحص ىف لسمو ىراخبلا

 ىف اورو . كلا ىلع ىنمرتلاو دواد

 نب رم نع ىنيارفسالا ةناو ع ىأ دنسم
 لق هنأ هنع لات هللا ىضر باطما

 دق ميلع فقلحت سا الف معدأ نإو

 ضايع ىضاتلا لق 4 ينم ريخ يعدو

 لوزا ببس ثيدح ىف ملس حرش ىف

 (ىجساذا ليلا ويحضلاو) ىلاعت هللا لوق
 رذوو عدو ند ىذاملا نوركذي د دوبو>علا دل

0 

 لم ىقحسأا | امهنم ءاحام اول أ ردصملاو

 ىضاملا ءاحدقو يئاقلا | .ريغال ر مالأو

 ملسم حيحص فو مي امهنم لبقتسملاو

1 

 ١ أرو

 : رعاشلا
 مهسفنال اومدقام ناكو

 لقو

 ىذلا ام ليلخ ىف ىرعش تيل

 هعدو ىتح بملا يف هلاغ
 « هذخأ يأ ةمجمملا نيفلاي هلاغ

 نوكي, رفصأ تب صرولا 6 سرو

 هتغبص اذا اسروت بوثلا تسرو لاقي
 ةندلم لا : وهريغوىره وجلال اق سرولاب

 هلاق دك سرولاب ةغومصم ىأ ة ةيسل 3

 ءاب مْ ةرودكم ءارب ةسرو ةغالأ لهحأ

 بذيملايف عقوق“ ةحوتمم نيس 3 * ةئكاس

 ةفدلت هاشتاق ءوضولا ةقد باب رخآ يف

 بدذيملا خسف عيل قوه دك ةيسرو

 ةروس) م ليس أهدميو ءارلا ناكساب ةيسرو

 ىف قييبلا هأور اذكو ةددشم ءأي ملا

 *« ثيدللا لهأ نم هريغو ريبكلا سلا

 هدارم م ريغ و نأ ةيروتلا * اردو

 هريش هلم مهي اع مكتيو َش دصقيف

ِ 
 ناينلا لمح هل 5ك ءارو نم هلصأو لاق :

 ةعامشلا ثيدح .ةّنع ضرعأو هرهظ ءارو ا

 الياخ تنك ىلا بلكي مهاربا لوقي » |

 ىلع اهنيم .عمس | !دّكه  ءارو ءارو نم ١ 5 تاعاما مبعدو نع موق نيومتيأ



 رو

 ى انضياشم نع هانطبض اذكهو حتنلا
 مع ىبأل هيلع ج رختسا ا قو 71

 هم زل
 م5 0 اصاجعمل ةذضهعوح

 تندلح هس بح مأثم

 ىنالاتف ثيدع دايز نأ ثدح 5

 7 نم وأ لج هلل لوسر نم هتعمس

 حرش أذكم هدميو هقلخ ءاجنميأ ءارو

 ربثالا نبا لاقو . نوققحلا ةعأالا هانم

 ةحرش 3 حتتملا ىلع اينبم ىورو

 ناتماكلا ناتاهو باجح ءارو نم لاف

 درف ناتحوتفم ةيحد نبا امهدروأ

 الا امبيف زوجي ال لاقو يدتكلا هيلع

 اتمطق اذا دعبو لبقك مضلا ىلع ءانبلا
 نبا عنمو مضلا ىلع اتينب ةفاضالا نع

 ءارو باوصلا ءاقيلاوبأ لاقو .مضلا ةيحد

 ءارو نمو كلذ ءارو نمهريدقت نال ءارو

 حص تلق لبق ممتنلا حص ناف رخآ ءىش

 ىلع مبويبنت وة الا عامس نالت دملاوحتتلا
 قخمضلاب يور امه |ىلعليلد ىوفاحتملا

 الو مضلا حص نا لوقي نأ ءاقبلا ىنأ

 حئتشلا ىنعأ هميجوتو معتْلا مص نأ لوقي

 رذمرذشك ةدكؤ. ةلكلا نوكن نأ

 ف دروو نيب نيب اوطقسو رام رغشو

 لعجا ميلا » ىدسالا ةذامم ثيدح ْ

 امهانيو ابكر © موي موي نالف ترق
 ناو هاسم حابص هتيقل وحي حتفلا ىلع

 معمق قدمو |

 | .٠
| # 
 علاطملا بحاص لاق ةنسن ىفو (1) ظ

2 
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 امأو ًاديج ”اناوج 1 انوثم ايوصنم هرو

 مسو

 دنع فيعضف حتذلا لع دعبو لبق ءانب

 الف نويفركلا ءاكح نأو نييرصنلا !
 الو هتحاصف مدما زبزعلا نآرقلا ف زوجي

 * ةوايم هلل لوسر ثيءاح ف

 هتعزو ىرهوجلا لاق * عزو ع

 فك ىأ عزتاف اعزو هعزا هتنثك

 ةءسقلا عيزوتلاو . تاعاجلا عازوالاو

 تعزوتساو هومسق' هوعزوتو قيرفتلاو

 هتمولتسا يأ ىنعزواف هركش ىلاعت للا
 اذا امذ نهرلا باتك يف هلوقو .ىنحلاف
 ةمشحلا هعزز امناكنأ ءانسحلا ةيراجلا نهر

 هنكب ىأ نيتنفحلا يازلاو ءاتلا حتنب وه
 © هملعو ءايحلأ

 عج ىف قسوأ ةسخخ هلو *« قسولا
 ىورولا ل 5 .اهريكوو اولا مع

 هريغ لاقو لاق هتقسو دنق هلع ءىث لك

 هضءب ءىثلا ىلا ءىثلا كمض قسولا
 قسو امجوكحملا بحاص لاق. ضعب ىلا

 وو قسوأ قسولاو سكب لاقو قوسو

 2 ةاسوأ ةمضو لوالاو لاق ١

1 . 
 5 تحتسأاو

 مسلل

 هما قاسوأ قسولا



 مسو ١5

 ىناطخلا لاق . منغلاو رقبلاو ةقدصلا لبا
 هزنيو هك المأ نع زيمتتل مسوت اهأ

 نوكي اليل اهئارش نم اببح ن

 هيفو لاق ىلاعت تا ىلا هجبرخأ اق ًادئاع

 هك المأ نم زيمتتل ندبلا رامشا ديكأت

 ع اهبحاص

 ١ ناويملا بيذعتو لئلا رع ىبنلا نأهيفو

 هب صوصخ

 يو ةمسب هيف ترثأ اذأ ةمسو امسو

 مسيملاو لاق واولا نع ضوع ء ءابلأو

 م 3 ناف واو ءايلا لصأو ةاوكملا

 تش نأو ظنللا ىلع مساي» همم ىف

 ىرعزالا لاق لصالا ىلع مساو٠ تلق
 رثأ مسولا ثيل لاق
 اهب فرعت ةمسإ مسو دق ىأ موسوم

 مسيملاو لاق . نذا ىف مطق اماو ةيك امإ

 ريعب لوقت ةيك

 5 ءلإا ىو ةاكلا
 3 . مسوت ىذلا موسلا وخو ةهاوكس

 لاقي هريغ لاق .٠ مساوملاعمجلاو باودلا

 ةمسلا نم هلصأو ةمسو أمسو ةيسلإ ةمسو

 ىف مامس ) ىلا مى هلوق هلمو ةمالملا شو

 ا
 مهناسعأ تامالع ىأ ) مههوجو

 سس هنال جيلا مسوم هنمو . موعوشخت

 ريخلاب موسوم نالفو سانلا ميمجأ

 كيمسصوت و ٠ هئمالع يأ ريخلا ة ةهس هيلعو

 . ةمالع هيف :تيأر ىأ اذك هيف
 عنب نع بلا نم تايدلا ىف

 ٠ همسو ىرهوجلا لاق ,

 ىضو

 ثلاثلا مسقلا ف طيسولا فداوقو . مسوملا | ىف
 برعلا ةداع نم ذأ و بلا باتك ن هم

 ا يف ميم مسأو مساوملا ةلياكم ةريص ءارش ميس

 ىرهزالا لاق ٠ مسوم عج ميلا حتشب

 أمسوع يمس جملا م سو٠ ثيللا لاق

 تناك كيذكو لاق هيلا متو سس هنألل

 و ةيلهاجلا قرع قاوسأ مساوم

 هتيصوأ لاقي ةنللا لهأ لاق 4 ىصو
 هل تيصوو تيصوأو اذكب هئيصوو

 ىنفارثا لاق . ايصو هتلعج هيلأ تيصوو
 مطرق نم ةقتشم ةظفللا ىرهزالا لق
 اذا هيصي هينا ءىثلا ىمو
 ىحسو تاينلا رك ةيصاو ضرأو هب

 ُث 1
 هلصوأ

 لصو نم هيف 01 ةيصو فرصتلا اذه

 ةدجنملا تابرقلاب توملا دمب ةمقاولا ةبرقلا
 02 سا 1 056 وحل ذا ُْق

 عاجاو هنصلاو بانج 3 الد وهايتح

 ه©ةيصولا لصأ ىلع ةدضاعتم ةمالا

 نم ةيثولا باب ىف هلق 6 مو
 دنع دختملا مادطلا م ةميضولاو ةضورلا

 ةيبصمل
 أهاكح ةيبرع ةطفل ىمد ةمجمملا

 اًضلا رسكو واولا حقب هم

 © ءارتلا نع قرقولا

 لمجلا يف سرق نإ لاق # طعو

 هلم ممالا ةظملاو فيوختلا ظعولا

 قري افريل رككذتلا وهو ليلطا لاق



 رغو

 طظعولا حاحصلا َق ىرهوجلا لاقو .هبلقدل

 ١ هتظعو لاقي بقاو لاب ريكذتلاو حصنلا

 | .ةليعمملا لق ىأ طن ةظعم اظعو

 ١ ظعورلا نيملا رصتخم ىف ىديزلا لاقو

 ه© ءاوس ةلقملاو ةظعوملاو
 باتك لوأ ىف طيسولا ىفهلوق  رغو

 كلذ نذ لكم ىبنلا صئاصخ ىنساكتلا

 تمن ةايشلا ءايلامضب وه نهرودسصرغوي

 ىأ ةمجمملا نيثلا رسسكو واولا ناكساو

 2 ريم

 يق هنمو رحطأ دقوت ةدش

 ةوادعو نغض ىأ نينلا ناكساب رغو

 ' لوقت محتفلاب ردصلاو ظيغلا نم دقوتو

 رغاو وهف ًاروغو رغوي ىلع هردص رغو
 ' نالف ىلع هردص ترغوأ دقو ىلع ردصلا

 ا مآ ا ها كا هج أ 5
 ! يكأ ءأطأ ترغوأ 3 ظيفلا نء هس أ ىفأ

 © هتيلغأ

 .نالذللا فالخ قيفوتلا # قفو##

 | انباحصأ نم هرهسشو نيمرحلا ماما لاق
 , ةعاطلا ةردق قلخ قيفوتلا نيملكتملا

 ' قفوملاو ةيصمملا ةردق قلخ نالذطاو
 ْ #« هفالخ هئم ررضتي ال ءوش ىف

 نه ريسلا تاتك ىف هوق 4 حقو
 ا | باودلا حيقوتل مشلا ذخأ اذا طيسولا

| 

 أ
1 
| 

 ل ار رغولا يرهوجلا لاق . ظيفلا ن

 / لع هردص ث ل

١# 
 هبيلصت رفاطلا حبقوت ىرهوجلا لاق

 صو

 وخ هل ارا ىف صضئرا < ضصنو رخ م 2ك 0 مو ولأ 34 20 0

 فاقلا حتف نأتذل هف سب اصنلا سب م

 دقو اهحتف ةنلل ابتكىفروبشملاو اهن اكسو

 ناكسالا ءابتفلا نط نه يربنبا مامالا ه

 ءاهقفلا ةنسلأو ةغللا بتك ىف روهشلا

 ىف بيطلا وبأ ىفاقلا دع دقو .ابئاكسا

 الصف امخريغو لماشلا بحاصو هقيلمت
 نم طيلغتو ناكسالا باوصلا نأ

 نأ اولقنو حتنلاب هنأ ةفالا لهأ نم
 ليق م ناكسالاب هولاق ةغللا لمأ رك 5

 اذإ صوأ لجد م طرق نم قتشم وه

 قانعأ دح هقنع غلبي ل قنعلا ريصق ناك

 نع هناصقنل ةكرلا صقو يمسف سانلا
 م 1

 بيطلاوب اىضاقلاو ةنللا لهأ لاق باصنتا :

 ائبادصأ نم هريضغو لماشلا يبحاصو 1

 نيتحوتنملا نونلاو ةمجمملا نيشلاب قبشلا ١ هداعلا
 لثم ًاضيأ نيتضيرفلا نيب اموه فاقلابو
 فلل لهأ رثكأ ىضاقلا لاق . صقولا

 امبنيي قرفال صقولا لثم قنشلا نولوتي
 صاقوأب 0 قنشلا يسال لاقو ا

 يف لل أ همحو ل فاشل ملا ل دقو

 ( تاغللاو هاممالا بيذبت 78 جس ؟8 م)



 صقو ١6

 رقبلاولبالا نمقنشلا ىف سيلو ىطيوبلا
 نيئيش تيب م قنشلاو اولاق ءىش ملط

 صاقو الإ ىف ن أو لاق ددعلا ن

 هيفتاك لا بج ام غلب ملام صاقوالاو 0

 .هئلقت هنمو هفورحم ىطيوبلا يف هصن اذه

 هقفلاو ةغللا بتك ىف روهشملاو تلف

 دقو :نيتضيرالا نيب ام صقولا نأ

 ناو هيف ةاكز ال اميف اضيأ هولممتسا
 ةعبرالاك باصنلا لوأ نود ناك
 نم ءلق ىذلا صنلا اذهو

 :ى 2

 ىلعب وبلا

 رصتخ ىف ىفاشلا لاقو اذبا قفاوم

 انك ةضيرتلا ملع غلبي ل ام سقولا فز

 نيسلاب ىتزملا رصق ميسا يف ةتيأر

 ركبوبأ ليفاحلا مامالا هاور اذكو ةليبما

 راث“آلاو نيسلا ةفرعم هباتك ىف قييبلا
522 1 

 ىهفاشلا نع مييرلا نع

 وهو لاق نيسلاب سقولا ميبرلا ةياور ىف

 قييسلا ىورو . داصلاب طيوبلا باتك يف

 ىوار ىدوعسملا نع نئسلا ىف هداتساب
 رقللا صقوأ يف لاق هنأ ثيدحلا اذه

 نيب امو نينالثلا نود ام صاقوالا

 يعو يدومسملا لق .
 تلق داصلاب املمجت الف نيسلاب ساتوالا

 صقر لاقي هلأ أذه ميمج نم لص
 نيسلاب سقوو اهناكساو فاقلا حتشب

 نيكسل !!و نيعبرالا

 | لبالا نم

 | اذل قبيسلا لاذ

00 
 سيح ا

 لهأ سرح اهاو لاق اهسبحي ًارربت ًاضرأ ا

0 

 قو

 هيف بجنلا ايف لمعتس هناو قنشو
 اميف هلامتسا رثك أ نكل اقلطم ةكزلا

 نم مهنف ياو نام رقلا سب او ا ملأ ع

 للاعت هللاو مدت أك صقرلاو قنشلا

 هلعأ

 ةمادقلا ىه ةعقاولا ةروس 4 مقو
 شنخالاوةديبعوب أو سايعنبا هلق اذك

 ةفز الاو ةمايقلاو ةمقاولف عريغو

 اذه يدحأولا لاق . دحاو ىبعع ةعراقلاو

 ىه ةمقاولا نأ نم ءالؤه هلق ىذلا

 لئاقم لوق امأو لاق عيحصاا وه ةمايقلا
 ىعؤ ة ةحممصلا امن ملأ

 ةضئاخ) للاعت هلوقب اهغصو لاعت هلل نال

 ديعش ؛ ةريخالا ةذفنلا

 ةفصا | نمال ةمايقلا ةقص ن نم اذهو ( ةمفار

 9 ةحفتلا

 5 ءج دبل نه . 5
 سامسملاو امقولأ © امقو خه

 ةقدصلا هذه ىهو دحاو ىنمع ليبسنلاو
 فقول واهيف ةحيرمد ظانلاءذهو ةفورحملا
 طورشب هدب 09 ةيطع ءادلعلا حالطصأ ىف

 . نومادملا هب صقخأ ام ىهو ةفورعم
 هنع ىلامت هللا ىضذر ىفاشلا انماما لاق

 ءيلااأب ا!ا.الا اع
 ةواراد هتفع اف ةيلهاشأ لهأ

 فقولا بيذبتلا بحاص لاق مالسالا
 مطقيف هلام نايعأ نم انيع سبحي نأ



 قو

 نم هحجوأ اهعفانم لمو اهنع هفرسصت

 لاق . يلاعت هللا ىلا !رقت ريللا هوحو

 لام سيبحم فقولا ةقيقح ةمتثلا بحاص

 مطقشي هنيغ ءاقب عم هب ع انتنالا نكع

 فرصتو هتبقر نعهريغو ففاولا فرصن

 هب ديب ربلا هوجو ىلا هدئاوفو ةمقاثم

 انو ىسو لاق يملاعت ا ىلا برقتلا

 نال اسيح ىمساو ةفوكوم لاما نبيع نال

 كلت ىلع ةسوح ريصصلا لاملا نيع

 ماسقأ اياطملا انياحصأ لاق . اهنيعب ةيجلا

 ىقرلاو ىرمعلاو ةشاو ةيدهأو فقولا

 ةيصولاو ع وطتلا ةقدصو ةيراعلا وةحتملاو

 ىتأيسو فقولا دحان رك ذ دقو عاطقالاو
 بهو لصف ىف ةقدصلاو ةيدهاو ةبشا كح

 « يلاعت هللا ءاش نا
 ضب ةق والا هي قواط

 ملل ١ يل

 ةبقو لاممتسالا ةليلق ةغل ابيفو روهشملا

 ةليلقلا ة ةغلئإ ةهدق كنت دقونلالا فد

 هللا لوس مالك نم ىراخبلا يحس ف

 اذا باب ىف اهركذ تاياور نم هيي :
 ناكم ىلا ةبادلا رهظ مئايلا_ط رشا

 لجلا ةعيب ؛ قرباج ث 2 دج نم راج ىمسم

 ا

 2 ةيطا ع م

 ثريداح م تءاحو هيف لس اهذو

 © ىرخأ ة ةحيحص

 تدكو لاقي ةنال لهأل اق« دكو

 1م

 جرسلاو نيعلاو ديعلاو دكملاو رمالا

 ادكأت :هيدكا كوت دكر كلذ ريغو

 «فث4لو كيذكو لات ح

 هدش ىأ اى 5-5 هدك 7 هدكوأ

 و ىرهوجلا لاك

 ه8 قئوتسا يأ دك وتو رمالا دك ًاتوهنقتأو

 لاقيو فورعم ليكولا * لكو ل
 ةلكولاو ةلكولا مسالا و اليكوت هلكو هنم

 ناتحيصف ناتغل اهرسكو وأولا حتنب

 لكوتلاو . هريغو تيكسلا نبا امهوكذ

 وأ ىلاعت هللا لع تاكوت لاقي دانعالا
 هيلع تدمتعأ ىأ الك ,: نالف ىلع

 ناكساو هاتلا مخ نالكتلا مسالاو

 نالف ىلا لوكوم رمالا اذهو فاكلا

 اذا الوكوو الكو هيلأ رمالا تلكوو

 ىرعوجلا لاق . ايئان هتلمجو هيلإ هتضوف |
 تاكا اذإ ةاوم ان الف تكاو لاقو |

 ةيطلغا ىف هلوقو . كيلع لكتاو هيلع

 ليكوأا ليق ليكولا
 هيلا لوكوملا ىمع ىلاعتو هناحبسهتفص يف

 مئاقلاليقو هقلخ ريب دنبهيلا لوكوملا ليقو
 « ظفاملا ليقو هقلخ حلاصع

 نوكي دلولا ىرعوجلا لاق 4 دلو ده
 وال ولا اكرأ

 مهلو هلل ىسح

 معلب ىععبإ دلولا كلذكو اسمو ًاذحاو

 واولا رسكب دلولاو ماللا ناكساوواولا
 عجلاو دبسلاو ىبصلا ديلولاو.دلولا يف ةفا
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 »* ةحاو لعجتف اهدلوو ةمالاو ةيبصلا ةديلولأو ةدلوو نادلو

 لوم هيلع رولا ىف مهوق :* ىلو ١ أدالو ةأر أ تدلو لاقيو دئالولا عمجلاو
 كونو ا ا اس ا ا هس ريحا اهد 4و نايم ىأ تدلوأ لاماو ةدالوو <و واولا ناكساو رملا ستنب ود هيلع | اهدالو ناح ىأ تدإوأ لاتيو ةدال

 مهلا مذب ًاضيأ لاقيو ءايلإ ديدشتو مالنا | نادلاولا امعو مالا ةدلاولاو بالا دلاولاو

 لئم ةحوتتملا ماللا ديدشتو واولا حتذو | هنم لصح ىنمي ءىثلا نم ءىثلا دلوتو

 تاداءسلا وبأ مامالا لاق . هيلع ىلصلا | هيف دلو ىذلا تقولا مسا لجرلا داليمو
 ىرزملا مب ركلا دبع نب دم نب كرابملا | دلو هيف دلو ىذلا عضودلل مسا دلوملاو

 عقي ىلوملا مسأ١ بيرغلا ةياهن هباتك ىف | اجنن اهجنت لاقي اكاديلون هلبا لجرلا
 ىعم رشع ةتس ركذف ةريثك ناعم ىلع | ضع ريغ ايبرع ناك اذا دلوم لجرو

 معتملاو ديسلاو كلالاو برلا وه لاقف ْ « ىرعرجلا مالك رخآ اذه

 راجلاو عباتلا» بحلاو رصانلاو قتملاو | ةدلاو هلوت ال » ثيدحلا ىف 6 هلو
 رهصلاو ديقعلا»و فيلطلاو معلا نباو مضي وه عي لأ باتك ىف روكذ ذم( اهدلوب

 اهرثك أو لق قتءملاو هيلع معئملاودبملاو | زوجيو ةددشملا ماللاو واولا منقو ءاتلا

 دحاو لكف اضيف ثيدحلا يف تءاج دق | ايضر امهو هرئاظن ىف نابجولا ءاحلا يف

 هيف دراولا ثيدملا هيضتقي ام ىلا اهنم ' ىلع مفرلاو ىعننلا ىلع ناكسالف اهناكساو
 هالوم ويف هب ماق وأ ًارمأ لو نم لكو رجإلا ىف غلبأ وهور ريذعأ .ظفلب ىبن هنأ

 هءايمالا هذه رداصم فلتخم دقو هيلوو ١ بيرئلاوةغلا لهأ لق هرئاظن تمدقتدقو

 تيهو لاقي ةغللأ لهأ لاق 4 بصو ا | ةدش ن» ريحتلاو لتملا باهذ هوا

 اهحتفو ءالا ناكساب انامهوو ابهو ايش هل | ةطاو ةأرماو هلاو لجر لاقيو نزحلا

 ركب ةبهوملاو بهوملا رسالاو ةبهو | نييجولا ركذ نمو اهفاذحو ءاحلا تابثاي
 لويق باهنالاو ىرهوجلالق امهيف ءاهلا | هلو هنم لمفلا ىف لاقيو سراف نا ايف
 بهاوتو ةيشأ لاؤس بابيتسالاو ةبطا | اهرسكب هلوو اهرسكب هلي مالا حتفب

 لجرو اضعب مبضعب بهو ىأ موقلا | امهىذ ناتحيصف ناتنل ابحتفب هلوي
 هلاومال ةيهلا ريثك ىأ ةباهوو باهو | ىبنملا هيلوتلا ىنعمو اولاق هريغو ىورهلا
 هريغو ىلازغلا لوق امأو . ةفلابملل ءاهلاو | ةأرلا نيب قرفي نأ ثيدحلا ىف هنع



 بهو

 وهف لك نالك ند كهو هقفلا بنك ف

 نم ةئفنل ف داما ءابقثلا ىلع ركذي ام
 والام ًانيز تيغو ديجلا اأو

 حيحص اذه نم لاخدا نأ هب وجو الام هل
 ةزئاج بلل ىف اهندايزو ةدئاز ىهو

 دنعو نيبوحتلا نم نييفركلا دنع

 انيور دقو . نيب رصبلا نم شخالا

 لاقيو اذك هنم تيهو ابيف ثيداحأ

 ىدءاعيق بسحأ ىعع اقلطنم اديز به

 الو ضام هئم لمعتسي الو نيلودقم ىلا

 | حالطصاىفةبملاو انباحصأ لاق . لبقتسم

 دقو ضوع ريب نيعلا كيلع هاململا

 لاقن ةتسح ةدايز ةمتتلا بحاص دأز

 باستكا و دذوتا انيع ريذلا كيلع

 ةقدص هب جر هلاك يذلا اذدهو ةبحلا

 ا شر لش مم دملا
 ولا

5 

 ن* ع
 ىلاعت هلوق مومع ىف املوخدل عامجالاب

 هلوقو ( ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو )

 امعاوقمنت يح ربلا اولانت نا ) ىلاعت

 نمربلا نكسلو ) ىلاعت هلوقو ( نوبحت
 | ىلاعت هلوق ىلا ( رخآلا مويلاو هللب نمآ

 د ملا حيوذ هج اع ألم 1
 | ىلرعلا كر 0 309 ضن 2327

 | ناف ) ىلاعت هلوقو ( نيك اسملاو ىنااتيلاو

 و انن هلم ءوش نع مكل نبط

 املأ
1 

 ديل لمع 5 لي

 ىلاو

 هو

 ا هللالوسر نع ثيدحالو ) رم د

 نهو 1

 ةيدطاو ةبطاو 6 اوباح اويابن 25 2

 .رخ آلاب رمأ امهدحاب رمالف ناتبراقتم

 ىنعم يف ةيدبلاو ةيتتلا بحام لاق
 ظفل لمعتسي ام بلاغ نأ الا ةبها

 هنم ىلعأ ناسنا ىلا لحي ابيف ةيدملا
 لمعتست لب لاق اك سيل انه تلق

 هقوف نمو هريظن ىلا ناسنالا لح ىف
 ةقدصلا امأو ةءتتلا بحاص لاق . هودو

 دصقي نيجاتحلا ىلا لالا فرص ىبف

 بحاص لاقو . ىلاعت هللا ىلا برقتلا

 ع وطتلا ةقدصو ةيدهلاو ةبهلا لماشلا

 ايظانلا نم دحأو لكو دحاو يعي

 مقد اذا هنأ الا رخآلا ماقم ش

 ىلاعت هللا ىلا برقتلا هب ىوني اخ
 تالذ مقد ناو ةقدص ورك نيجاتحلا ىلا

 ةباحغلاو هيلا برقتال جاتحم ريغ ىلا

 رصن خيشلا لاق اكو . ةيدهو ةده ىهف

 ام ةيدهاو ةبطأ هبيدبم ىف ىسكملا

 يباحتلاو لصاوتلا لالا ىف امهب دمعتي

 هللا ىلإ برقتلا هب دصش ام ةقدصلاو

 ه ةضورلأ يهتصل | ءالك يمفارلا لاقو ىلاعت

 ناكسإو واولاحتتني ةدهولا 6 دهو لع

 داهو اهمجو نايطملا ناكملا ىه ءاها

 * ىرهوجلا هلاق دهوو

 بدم ىف ىرهزالا لاق 6 ندو لع



 نو ١م

 هنهوأو وه هنهوو امهيف انهو نبي نهوو | لمعلا ف فعضلا نهولا ثيللا لاق ةغللا
 هد_تع شطب ال فيعض نهاو لجرو | نهودقو هوو مظملا ىف كلذك و رمالاو
 همالك رخآ اذه نمو نهو ةنهأو ئنالاو | لجرو هنهوي هنهواو انهو نهم رقعلا
 فمضلا نهولا هءاحصيف ىرهوجلا لاقو | معلا يف نوهوم لمعلاو ر.أالا ف نهاو
 الو ىدمتي هريغ هنهوو نانالا ندو دقو ديبع وبأ لاقو . هيف ةثا نهولاو ندبلاو
 فتءضوأانهو رسكلاب اضي أنهووىدعتي | ليللا نم فصن وح ندولاو هيف نهوملا
 سرافنبا لاقو انيهوتهتنه وواضي اهتنهوأو | لاقو . ىرهزالا نع هتلقنام رخآ اذه
 انأ هتنهواو نهي ءىتثلا نهو لجلا ىف | لمعلا ىف فعضلا نهولا محلا بحاص
 « هتفعض هتنهوو | نو لابو هيف ةقل ن نهولاو هوو رمألاو

 ةدرفل ا اوأولاف رح

 كتاحبس هانمم لاق كد.<و هلوق ىف | كناحبس حاتمتسالا ءاعد ىف هلوق
 .٠ كتحس كدمو مهلا ىر بخأ ىباطالا لقا كدمحو مهلا

 | داولا نع جاحزلا تلأس لق دالخ نبا

 عضاوملا ءاساىف لصف

 جو ىنزاحلا لقو نك امألا يف ىبزاحلا | هديص نع ىهنملا « فئاطلا جو »
 اهنم دحاول ليقو فئاظلا نوصخل مسا | بذهملا نم جحلا باتك ىف روك ذم
 دواد وبأ هاور جو ديص ميرحم ثيدحو أ ديدشتو واولا حنفي وع طيسولاو
 ىضروأ وعلا نب ريب نا ةياور نم هناس يف اذكو فئاطلا ىف داو وه بذبملا يف لاق
 يراخبلالاةفيعض هدانسإو هنعىلامتهللا | لهأ امأو ءابقفلا انباحصأ نم هريغ لاق
 مدقتو واولا حشفب عادولا 3 ةينث حصب ال | هنتشااعرو فئاطلا دلب وه نولوقيف ةغللأ

 ب ءاثلإ يف اهن ماب | ءرك ذ ناب ةيحان ةلمهلا ءاخلب حوب اذه

 و



 اة

 ءايلأ فرح

 يدب

 نم ممريغو انباحصأ لاق د ىدي ال
 ةحراجلا هدط مسا ديلا ةغللا لعأو ءابقثلا

 . عباصالا سؤر ىلإ بكذدملا نم ةفورعملا

 مميتلا باتك ىف ىباطحلا نايلس وبأ لاق
 فارطاىلا بكتملا نيبام نبا ملاعم نم

 مسقي دقو لاق ديا مسأ هك عباصألا

 نادسيلا بارأ ةءيس ىلع ناسن الإ ندب

 لصتي دقوهنطبو هرهظو هسأرو نالج رلآو

 ةصاخ ءامسأ هتحت مقيف اهنم وضع لك
 مساف فكلاو عاوذل آلاو ديلا ىف دضعلاك

 اعإو ابلك ءايشألا هده ىلع لمتشي ديلا

 ىلا راصيؤ ءايشألا ىف مويملا كري
 مسالا نم دارملا أمري ليلدب صوصخلاا

 8 عا (! رح أم جى ناس ل ن7
 1 رص و صقغخأ لد مدع أهوهفو ةظ 3 ةصعب
0 - 3 

 | هيوع ط مسالا ءارجا باوجلا ناك
 مالك رخآ اذه هتمرب هاضنقم ءافيتساو
 ةذالا نمو اقلطم ملا نم هلحمو ىلاطخلا
 « ايلعلا ةياتلاب اصوصخ

 نم ةدابشلا لوأ يف هلوق عربا

 ناهجو عاربلا ف ةضورلاو زيجوااوطيسولا

 ةلمهملانيملايوءارلا فيفشتو ءايلا حتفب وه
 هتدحأو سنج مسأ وأ ةعاري عمج وهو

 سانلا اهيمسن ىلا ةرامزلا ىهو ةعارب

 بقلا عاربلا ةغلا لهأ لاق : ةبابشلا

 بابا بحاص لق .ةعارب ةدحاولا

 ينلا ةبصقلا ةعربملا ءارلاو ءاملا عم نيملا

 حييحصلا بهذما نأ ملعأ و ىع مارا را
 يوغبلا هححص عارجلا عامسأم رح راما
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 ديعمساقلاوب أ مامالا فئص دقو .هريغو

 ىنودلا ىبلمثلا نيساب نب ديز نب كاملا

 همولع ىف ققحلا اهيمتمو قشمد بيطخ

 بئطاوساقن ىلعالمةشم هعرحت قاباتك

 هرم لق ريالد ىلإ

 للاعتو كرابت هللا لوق © 98 سب ع

 .زئاتجلا باتك ىف هرك ذ ءاج ( سي )
 وق ىف ةيكم ةروسلا هذه ىدرولملا لق .

 © ىلاعت ها همر هع

 يف هب 6
 الق امهماف هيل ف مسن ا

 ليق اذا للامت هلوق يهو اهبل |

 لجوزع هلو 5 ىف ىدروأملا | لق ةيآلا ( مهل

 مسا هنأ اهدحأ تاليوأت س (سب)

 مايع نبا هلق هيمسقا ىلاعت هللا ءامسأ نع

 حئتتفاىلا 3 هللا مالك ن' مناوذ هنأ يناثلاو
 أ لإ و بعام هاا ةمالك هه
 هنأ عب راو دهاح هلق ةمالث هب

 نب ىلع نع يورو ةيفنحلا نب دمج هلاق
 تءمس لاق هنع ىلاعت هللا ىو بلاط ىبأ

 يتابسيلاعت هللا نإ لوقي 2 هللا لوسر

 ةداتقو سارع نبإ ! الإ

 ف 5 معاي



 سس نرسل

 هطو دعأو دمج ءابنأ ةعبس نآرتلا ف

 ساخلاو هللا دبعو رثدملاولمزلاو سيو
 كاحضلاو ةمركعو نسحلاهلاق ناسنالي هنأ

 ديعس لاقق اوتلتخا مث ريبج نب, ديعسو
 لاآقو . ةكبحلا ةغلب وه ةمركعو ريبج نبا ..

 . "ىلع ةنلب يبعشلا لادم باك ةغلبنورخآ

 ىلكلا ىحو

 قرأ لو ىدرواملا ه 1 ذام اذه ملعأ
 ثااثلالوقلا ىف تلصح ىلا ةخسنلا هذه

 لق نمو . هريغ هاكح اك لجرأي هنظاو

 هنب رع اهلصأ كلذ هانم ةينايرسلاب اهنإ

 ىلامم هيج 4 وقو . هب تملكنو برعلأ

 5200 هللا لوق ىف يني هللا دبع

 ىلاعت هّللاو د هيل ايرسسلاب اهم

 : ىف روك ذم كلذو ( هوعدب هنأ دبع ماق

 . يل «ئامما نم باتكلا | ةهنمءارسالا

 نسما وأ مامألا لاق

 هنأ ةيبرعلا نم ههجوف ناسنإاي هانم
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 | لاق ٠ ند ىديحأولا

 نم

 نباف 3 اوحتني نم مهنمو نيئكاسلا ءاقتلا

 مسأ سيو لاق بارعا ةحتفلا ليقو
 رص --

 نارقلاو سيلتا ربدقتلاوليب ابك ةروصلا |

 ىنأ مالك رخآ اذه هجو لك ىلع مسق

 ةلاما فةعبسلا ءارقلا تفلتخا دقو . ءاتبلا

 ةزمح وركب وبأ اهاماف سب نم ءايلا ةحتف

 ابحتف اوصلخاف نوقابلا امأو ىلاكلاو

 اهءاغداو نونلا رابظا ف ًاضأ اوالتخاو

 * حيصف كلذ لكوواولا يف

 مداقلا وبأ مامألا لاق * نتي »©

 ماعا هايملا ىف داهتجالا باب ىف ىفارلا

 1 رمملا ظفلب نوريعيام ًاريثك ءابقغلا نأ

 ناك املع يرقلا داقتعالا نع نيقيلاو

 ناسا ىف كلذ ىرجيو ادكؤم انظوأ |

 ع« فرعلا له

 حرش ف ضايع ىناقلارك ذ ني )ل
 باتك لوأ ىف ضوحلا ثيداحأ ىف ماسم | ىنتكي اك نانإ نم نيسلب قتكا
 ءاقبلاوبأ ماءالا لاقو. ةملكلا نم فرحلاب

 | هباتك ىف ىوحتلا يريكملا

 ١ نم نونلا ناكسا لع وها نارقلا

 ل با عأ
0# 

 نينمؤملا مرمج نأ امهدحأ نيلوق بقاذملا

 بذعبم مهناميابميبتك نوذدخأ مالا نم

 ىاثلاو مهتاصع نم ءاشلإ نم لاعت لل

 ةصاخ راثلا- نم نوجانلا ةليممل هذخأب عا 1 كدب قدح نال نونلا ريلي -نم مينمو ملا



 ءرعلا
 ١ م

 عضأ وللا ءاسأ ْق لصف

 | يف بذرملا ىف ةروكذم * نيريي

 برعلا ةريزج دح ىف ةمذلا دقع باب

 ةدحوملا ءابلا ناكساو ءايلا متي ىه

 تحت نم ةانثم ءاب اهدعب ءارلا ريكو

 فورعم عضوم وهو نو مث ةنك اس

 يرهوجلا هركذ لخم هيفو ةماعلا ءارو

 نم ةدحوما هابلا لصف ىف هحاحص ىف

 الصأ نونلاو ةدئاز ءايلا لمخ نونلا باب

 اذه ى هوطلغو ليمن هدنغ هو

 ءايلالصف ىفد 1 باويعلا : اولقو

 ءايلا نال ءارلا باب نم تحن نع ةانثملا
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 مهوقا نيلمث وشو ةدئاز نوثلاو لصا

 نونلا فرح ف مدقت دقو نورعي هيف

 ىلعتل 3 ىد تيايمصت رد 7-0-5 -ا

 # نر

 حتشب وه نملا لهأ تاقيم د ملهي

 ميش ممملا ناكساو 0 ءايلا

 حرش 3 نم نينلحرم ىلع
 2 ا ةمل لج ول م _ اع ةمامت لح ]ما ضاسا لع

 | © ىلامت هللأ أهبقرشش هكم نم 0 000 ا 6 ا

 2 1 ل1
 نم ةايدم ءآيلأ حتتفب » ةماحأ 7

 عبراوفئاطلا نم نيةلحرم ىلع نما

 ممأل تيم ةكم

 ةلالث ةريسم نم بك ارلأ رسدبت تناك

 ءهرز ةيراج

 تيمسف ةماعأ ءاقرز نم رصبأ لاقي مايا ا

 ةيسنلاو اهيلا تنيضأ ام ةرثكل ةماعلا

 م ىلع اهيل

 لاتيو فوردملا ملقالا « نمنا »ع

 فيدخنلاب ناو يء لجو هيلا بسنلا ىف
 الق أهتم لدب فلالا نال أ ريغ نم |

 ءايلاب نام هيوييس يكحو . ناعمتجي
 نويناهو ةيناعو نوينمي موقو ةددشلا
 33 اذهكذ ةياومدس ةياكح ىلع نونايو

 هيوييس نع هأكح نممو هريغو يرهرخلأ

 وبأ ركذو . راوثالا علاطب بحاص ًاضيأ
 باضتقالا هياتك ىف ديسلا نب دمحم

 هريغو دربملا نأ باث كلا بدأ حرش قف

 ةءآ كا 1 ِء 2
 ظاوشلا ب فاع هز هد و

 ( تاغللاو ءامسالا بيذبت ؟ جس ؟ 5 م)



 هه: باتك-لا ةعاخ قبس ا

 هيلاي6 بأ وصلب م اعأ ىلاعت لاو باتكلا دجن ىلعو ةماهت ىلع لمتشت نملاو تلف

 , باعولا ميركلا هلاك بالاو جا نا عاجح تاقيما مهرب جار لاو. نوهلا
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 ىلعو ؛ نيلسرماونييبلا مخ دم انديس | ىف اذه تركذ دقو . .نرق مهئاقيم نملا

 #2 نيمججأ هنيحضوهلا أ اذه الك انه هيلع تبن نكَلو ةضورأ

 تاغالاو ءاممالا بيذهم نم ىناثلا مسقلا نم يناثلا ءزجلا مث هتيفوتو هللا دمحب
 هدقرمر وثو هحور هْللاس دق ىوونلا و < نب نيدلا ىبح ايرك ز ىأ ىتابرلا مامألا ملال
 دمحم انديس ىلع هلا ىلعو ةئودملا هئمو لوأأ هلو هلك باتكل أ ىوتني هيو هن رمضو

 «نيعباتلاو هبحصو هل! ىلعوم لا عم اوج ىلوأ يذلا ىمالا ىبنلا

 # هيبنل »+

 باتك ن ةمدق ةيطخ ةديسلب ياتلملا ا ديع ليلجلا خيشلا لضفت دق

 ةصاخ ةحصلا ىف ةديحولا ةخسملاا ىهو لو أولا مسقلا نم تاثالاو ءامم هلا بيها

 امج 578 هللا ٍُش ررغالب ةموكطأ ةصردع ةيبرعلا باد“ الأ طمع بيدأ أ ةمالملا

 ؟ي البعو انلع ها امعدازو

 يق هدلا ريثم لنوهشااسع هي «ريتملا ةعاياصلا ةرادا ريده


